Consell Nacional 18 de juny de 2021

PLA D’ACOLLIDA EV
L’objectiu d’aquest Pla d’Acollida és que qualsevol persona que entri a militar a Esquerra
Verda tingui tota la informació del partit, com son els documents polítics, informació dels
òrgans de direcció, informació telemàtica com poden ser el web, emails on contactar amb
Organització Nacional, butlletí electrònic, etc...; i adreçar-la als coordinadors i les
coordinadores territorials d’on visqui la persona o als i les responsables de l’Àmbit al que
vulgui participar.
Les peticions d’afiliació es faran a través del web http://www.esquerraverda.cat/ a la
pestanya “afilia’t” on la persona haurà d’omplir la butlleta d’afiliació.
Aquesta petició, així com les dades de la persona, arribaran a Organització Nacional.
Organització afegirà les dades de la persona al cens general i li enviarà al nou o la nova
militant el pack telemàtic perquè obtingui tota la informació d’EV.
Tanmateix, Organització traslladarà l’avís de nova alta d’afiliació als coordinadors i a les
coordinadores del territori corresponent o als i les responsables de l’àmbit de militància
perquè aquests i aquestes es posin en contacte amb el nou o nova militant i li facin la
benvinguda.
La benvinguda consisteix a fer una trobada (telemàticament o presencialment, depenent de
la situació pandèmica) amb el nou o la nova militant perquè se li expliqui el funcionament
de l’Organització Territorial o de l’Àmbit, quins son les persones amb responsabilitat dins
l’organització territorial o de l’Àmbit, periodicitat de les reunions territorials o de l’Àmbit,
accions o debats del territori o de l’Àmbit, etc.
L’Organització Territorial o l’Àmbit l’hauran d’incloure al nou o la nova militant als canals de
difusió, debat o d’informació perquè no es quedi fora de l’espai de militància.
D’altra banda, la direcció Col·legiada farà una trobada amb la nova militància en grups
reduïts per donar la benvinguda assegurant el contacte directe de la militància amb la
direcció.
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DIAGRAMA DEL PROTOCOL
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Protocol de Benvinguda
· Trobada Presencial o telemàtica (Covid).
· Informació dels òrgans .
· Informació del funcionament.
· Pla de Mobilització o Acció.
· Informació i accés a apps de comunicació interna.
· Aclariments de dubtes.
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