DESENVOLUPAMENT IDEARI I FORMACIÓ
En el primer Consell Nacional es van presentar les bases per a definir l’estratègia política d’Esquerra Verda,
les quals identifiquen a grans trets aquells debats que EV necessita abordar per tal d’esdevenir “un referent
i una eina de l’ecologisme polític a Catalunya”, objectiu principal del manifest fundacional. La prioritat en
aquests primers mesos és posar en marxa l’organització i per a crear organització, és necessari articular
espais de debat on la militància es reuneixi per a pensar i construir col·lectivament.
A continuació es presenta una proposta per a desplegar, per una banda, l’ideari de la organització, i per
l’altra, un pla de formació.

Ideari
La proposta d’ideari té per objectiu ordenar els debats ideològics el resultat dels quals seran les bases
per a l’elaboració d’un document marc que serà discutit i aprovat a la Convenció Política del proper
any. Un dels elements principals és articular els debats en dos nivells: un d’àmbit nacional (on
s’estableixen les principals línies marc) i un d’àmbit territorial (on es concreta la proposta als territoris);
ambdós espais es retroalimenten alhora que cal assegurar que els debats d’àmbit nacional arribin als
territoris i que de la suma d’aquests, esdevinguin una proposta de país.
Tal i com recull el document de bases estratègiques, el camí cap a la neutralitat climàtica és una de les
prioritats que cal abordar de manera transversal. No només es tracte d’identificar les estratègies i
accions prioritàries per a reduir dràsticament les emissions d’efecte hivernacle i per tant definir el procés
de descarbonització de sectors clau, sinó que alhora cal plantejar una transició i transformació justa pel
conjunt de la societat que no deixi a ningú enrere. D’aquesta manera, es proposa crear una sèrie de
grups de discussió/treball que aborden la intersecció dels reptes ambientals i socials que posen en
risc el benestar de la ciutadania i que definiran el model resilient que cal construir. En aquest sentit, els
debats pretenen anar més enllà de la tradicional divisió del fil roig, verd, violeta, i per tant, tots tres han
d’intervenir al abordar els cinc grans grups de discussió identificats.
Es planteja que els grups de discussió s’iniciïn amb una ponència de persones (i associacions)
expertes en la matèria que descriguin l’estat de la qüestió i identifiquin les principals qüestions i reptes
a abordar, i que a partir d’aquesta primera trobada, el debat progressi internament. És imprescindible
que les assemblees territorials d’EV identifiquen quin són aquells debats que es poden concretar en els
respectius territoris. Per tal de garantir la periodicitat i evolució del debat, es proposa una persona
encarregada de liderar el procés, sobretot pel que fa al contingut polític, de cada grup de treball. La
coordinació de tots els grup de treball es farà des d’Ideari i Formació de la direcció col·legiada d’EV, així
com una proposta de calendarització.
A continuació s’exposen els primers grups de treball que es posaran en marxa i els diferents aspectes
que abordaran de manera transversal i sistemàtica. La proposta indicativa -cal millorar-la, ampliar-laconsta de cinc grups de treball prioritaris que corresponen als sectors clau que s’han de
descarbonitzar per assolir la neutralitat climàtica seguint la lògica del document de bases ideològiques.
La taula pretén emfatitzar en la transversalitat dels cinc temes (neutralitat climàtica -fil verd-, transició
justa -roig-, juntes en la diversitat -violeta-) en el sentit que abordar els reptes ambientals i socials
derivats d’aquests, alhora que cal connectar-los amb els debats actuals en la societat catalana (ex: en
relació als fons europeus) i que es vinculin als debats i propostes projectades als territoris.
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Neutralitat Climàtica

Transició Justa

Viure juntes en la
diversiat

Fons Europeus

Territoris

expansió i planificació de les
renovables, eliminació
progressiva de l’energia provinent
de combustibles fòssils i nuclear,
reducció consum energètic total…

Destrucció/creació
d'ocupació; rol Intel·ligència
Artificial (IA) i robotització…

Sector masculinitzat - reduir
bretxa…

Anàlisi i proposta de
projectes vinculats

Macro projectes
(macro parc eòlic
Costa Brava);
planificació
autoconsum…

2. MOBILITAT i
TRANSPORT

augment de l’oferta de transport
públic i col·lectiu; model de
mobilitat; bicicarrils; electrificació
vehicles; car sharing…

Destrucció/creació
d'ocupació (indústria
automovilística; resistències
sector transport; fàbrica de
bateries); rol IA i robotització;
riders…

Sector masculinitzat - reduir
bretxa digital; mobilitat i
perspectiva de gènere; urbà
vs rural…

Anàlisi i proposta de
projectes vinculats

Ampliació Aeroport
del Prat, Tram
Baix Costa
Brava…

3. INDÚSTRIA i
SERVEIS

descarbonització i augment
eficiència energètica de la
indústria; sostenibilitat sector
serveis; rol hidrogen verd;
economia circular; gestió
residus...

Destrucció/creació
d'ocupació; precarietat
tercersector; nínxols verds;
digitalització - IA i
robotització…

Sector masculinitzat; reduir
bretxa digital; noves
competències (educació,
FP dual)…

Anàlisi i proposta de
projectes vinculats

Tancament
Nissan…

Anàlisi i proposta de
projectes vinculats

Zones turístiques;
guetització…

Anàlisi i proposta de
projectes vinculats

1. ENERGIA

4. HABITATGE i
EDIFICIS

nous edificis emissió 0, pla de
renovació d’edificis (combatre
pobresa energètica)…

Creació d'ocupació;
construcció parcs públics...

Dret accés a l'habitatge;
regulació preus lloguers;
desnonaments; urbanisme i
ocupació espai públic amb
perspectiva de gènere; urbà
vs rural…

5.
AGRICULTURA

relocalització producció
alimentària; reducció producció i
consum productes origen animal;
reducció fertilitzants artificials;
agricultura extensiva vs ecològica;
pèrdua biodiversitat…

transformació sistema
agroalimentari i cadena de
subministrament; precarietat
sector…

situació laboral treballadors
estacionaris; feminització
sector; àmbit rural…
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La proposta per a liderar els respectius debats és la següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Joan Herrera (Energia)
Pau Noy (Transport)
Pendent de confirmar (Indústria i Serveis )
Jordi Parés (Edificis i Habitatge)
Sara Vilà (Agricultura)

Evidentment hi ha molts altres temes claus que cal abordar; des de salut (aposta salut pública, model
d’atenció primària, salut mental…) o educació (potenciar FP dual i relació amb el món del treball,
augment ràtios) passant per cultura, migracions, memòria democràtica o per debats des del feminisme
i des del moviment LGBTI, fins al procés de digitalització i les conseqüències d’aquest. Tal i com
estableixen els estatus d’EV, la militància té la potestat de crear les sectorials que consideri
necessàries (les quals aprovaran un Pla de Treball orientatiu). La participació activa d’espais de treball
preexistent com són la Xarxa de Sindicalistes d’Esquerra Verda, Dones d’EV i JEV serà imprescindible.
Joves ha de jugar un paper clau en tant que són els moviments (juvenils) pel clima d’arreu del món els
motors de canvi que interpel·len a les institucions públiques a actuar radical i urgentment.
Finalment, un altre element essencial d’aquest proposta de procés d’articulació dels debats, és garantir
que es fa de manera democràtica i que per tant, es garanteix l’accés a la informació i a la
participació activa a tota la militància. Aquests espais també han de servir per atraure nova militància.
El treball telemàtic facilita l’accés a participar però també estableix alguns reptes (diversitat de
competències digitals) que caldrà abordar. El Pla de Comunicació (en procés d’elaboració) també
inclourà una estratègia per donar a conèixer tots els debats que tindran lloc, tan internament com
externament.

Formació
Es preveu elaborar un Pla de Formació que contempli un període d’aproximadament un any, des del
juliol del 2021 fins a la Convenció Programàtica de l’any que ve. El tret de sortida serà una versió
telemàtica de l’Escola d’Estiu prevista pel juliol del 2021.
Es crearà un grup de treball proposat per l’Executiva d’EV que tindrà per mandat preparar una
proposta formativa en col·laboració amb la Fundació Nous Horitzons per tal d’obrir debats de caràcter
més teòric i holístic. Aquestes formacions (i debats) es diferencien dels que s’exposen a l’anterior apartat
d’Ideari en tant que no persegueixen arribar a conclusions i propostes polítiques concretes per abordar
reptes concrets, sinó que pretenen ser un espai de debat i anàlisi de la realitat política global que
alhora ens doti d’eines per abordar els debats més concrets d’àmbit nacional amb mirada llarga.
Alguns dels potencial debats poden girar entorn la transformació i evolució del sistema de partits (noves
lògiques de representació ciutadana, menys identificació amb partits polítics), l’evolució de la centralitat
del treball en partits ecologistes, les tensions que genera superar l’estat nació, l’auge de l’extrema dreta
(narratives progressistes contra el nacionalisme i populisme), el rol de la UE com a potència climàtica,
l’evolució del multilateralisme…
La proposta de l’Executiva per conformar el Grup de Treball de Formació és la següent:
•
•
•
•
•

Quim Brugué
Dolors Comas
Joan Coscubiela
Oriol Costa
Maria Freixanet

•
•
•
•

Laia Ortiz
Rosa Sans
Marc Rius (FNH)
Júlia Boada Danés (Col·legiada EV)
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