ACTA CONSELL NACIONAL ESQUERRA VERDA
Dia: 28 de gener de 2022, 18.00 hores
Assistents: 111
Hora d’inici: 18.09 h
Hora de finalització: 20.30 h
La presidenta de la Mesa, Núria Buenaventura, dona la benvinguda i felicita el
nou any als i les assistents. Proposa que, un cop votada l’acta, i donat que els
documents s’han enviat amb 48h d’antelació, es puguin tractar tots els temes i
s’obri un torn de paraules comú. També destaca que és el primer consell en el
qual aprovarem resolucions de gran calat polític i un pla de treball; també
informa de la incorporació d’una resolució més referent a la reforma laboral (el
document s’ha enviat); es tractaran un total de 4 resolucions.
Aprovació de l'acta anterior (22/10/2021).

1.

No hi ha cap esmena i es procedeix a la votació.
VOTACIÓ 1: Aproves el contingut de l’acta de la reunió del Consell
Nacional del 22/10/2021? Som 111 a la sala.
Sí: 94%
No: 1%
Abstenció: 5%
2.

Informe Polític.

Andreu Mayayo presenta el punt de manera sintètica per poder donar peu al
debat posterior. Destaca algunes idees:
-

No podem deixar de banda les conseqüències de la pandèmia que van
més enllà de les relacionades amb temes estrictament de salut.
Atenció al punt calent d’Ucraïna: baixar tensió i aposta per la via
diplomàtica. Necessitat de desescalar com sigui aquest conflicte.
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-

Respecte el tema de la UE, fa referència als temes ja tractats al CN de
l’octubre; sobre les eleccions alemanyes, tindrem el programa del Partit
Verd traduït.
Respecte Espanya, es valora positivament l’articulació del nou espai
polític liderat per Yolanda Diaz i el canvi al capdavant del ministeri
d’Universitats.
Acord per la reforma laboral, tenim una resolució al respecte en aquest
Consell Nacional.
Preocupació manifesta i evident per la imposició de l’agenda de VOX.
Respecte Catalunya, molt contents de com el grup d’En Comú Podem
ha treballat la negociació dels pressupostos.
Valoració molt positiva de la III Assemblea de Catalunya en Comú,
especialment pel que fa al moment de cloenda.

Hem de redoblar esforços per trobar amplies majories i millorar la vida de les
persones perquè ningú es quedi enrere. Molt amatents a les turbulències que
detectem.
Pla de treball 2022.

3.

Júlia Boada presenta el Pla de Treball. Objectiu principal: enfortir-nos coma
referent i eina de l’ecologisme polític a Catalunya, el pla identifica les següents
prioritats:
a. Reforçament ideològic.
b. Reforçament orgànic: finalitzar desplegament i començar a activar
l’apartat d’ideari i formació.
c. Reforçament polític: reforçar la comissió executiva amb referents
ideològics.
d. Reforçar una participació activa a Catalunya en Comú.
e. Reforçar visibilització externa: estratègia comunicativa més consistent i
elaborada.
Hem identificat una sèrie d’eines per poder desenvolupar aquests objectius
polítics.
-

Articular debats sobre 4 gran àrees de treball:
o Energia
o Mobilitat
o Industria
o Agricultura
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-

Grup de treball de formació:
o Crisi política
o Futur dels treballs
o Feminsimes

-

Assemblees territorials i Consell Territorial i Consell Nacional i
Conferència Nacional per aprofundir més en el posicionament d’EV
sobre diversos temes.

-

Elements rellevants:
o Suport i cooperació (Fun. Nous Horitzons, Revista Treball) altres
organitzacions properes que ens podem retroalimentar (Dones
d’EV, Joves Eco, Xarxa de Sindicalistes, Cat en Comú).
Relacions amb l’EGP.

4.

Organització territorial.

Mireia Marín informa que el creixement d’EV segueix el seu camí. Donar
compte de la constitució d’EV al Baix Llobregat i dona la paraula a l’Arnau
Funes que fa un resum de l’Assemblea Territorial amb línies totalment
coincidents amb les del Pla de Treball que avui debatem al CN. Explica que la
mirada està posada en les eleccions 2023 i que la principal missió de la
direcció territorial serà treballar un Pla de Treball aterrat al Baix Llobregat.
Pel que fa a la creació del grup local d’Esquerra Verda a Sabadell, la Mireia
explica que d’ençà la fundació d’EV, hi havia interès per la gent de Sabadell per
constituir-se com a grup local; és per això que es porta a debat i votació,
després de mesos de treball intents, la creació d’aquest grup local. La Mireia
recorda el marc estatutari que fa de marc a aquesta decisió, ja que, si bé el
desplegament havia de centrar-se en un àmbit territorial, els mateixos estatuts
contemplen la creació d’organitzacions locals, sempre i quan es segueixi un
procés concret. Després de rebre i estudiar la petició formal per part de
Sabadell, es confirma l’acompliment dels requisits que es demanen als Estatuts
i és per això que s’eleva al Consell Nacional. L’executiva comarcal avala també
la proposta de Sabadell.
En nom de Sabadell parla en Josep López, que fa un repàs dels darrers
esdeveniments polítics i de construcció d’espais comuns. Han demanat la
creació d’una agrupació local conscients de la importància de contribuir a
l’harmonització de l’espai unitari d’En Comú Podem i de treure uns bons
resultats l’any 2023.
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Per part de la coordinació del Vallès Occidental, Rut Martínez, recolza la
militància de Sabadell en la decisió de crear la seva agrupació local i valora la
capacitat de suma de la gent d’EV a Sabadell per a la consolidació d’espais
unitaris.
5.

Resolucions.

Resolució: “De la ramaderia intensiva a l’extensiva, una transició urgent”.
Julia Boada excusa la Sara Vilà que havia de presentar la resolució. Explica
que és important tenir posicionaments, com aquest, de temes que són de plena
actualitat al nostre territori.
Resolució “sobre la taxonomia d’energies a la UE: la nuclear i els gas, ni
renovables, ni de futur”.
En Lluís Camprubí explica com la resolució expressa una preocupació sobre la
taxonomia que etiqueta la nuclear i el gas com a inversions sostenibles i explica
les raons perquè no creiem que poden ser considerades energies sostenibles.
Resolució “a favor de l’extensió del ferrocarril a les comarques
gironines”.
Tal com ens explica en Marc Vidal, la resolució reitera una de les nostres
senyes d’identitat com és la mobilitat sostenible, la col·lectiva i, especialment, la
ferroviària.
Resolució “sobre la reforma laboral”,
Un avenç important que cal que sigui validat al Congrés dels diputats. Reforça
la democràcia a partir del pacte.
6.

Torn obert de paraules.

Intervenen 14 persones en el debat del torn obert de paraules: 8 dones i 6
homes. A través del xat també hi ha debat actiu.
Elisa Corral dirigeix una salutació en nom de la permanent de Dones d’EV i
expressa algunes idees amb les quals s’identifica Dones d’EV: a) el feminisme
com un moviment reivindicatiu i inclusiu; b) dret de totes les dones a la igualtat
de gènere i a viure lliures de violències masclistes; c) ecofeminisme que tingui
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en compte la interseccionalitat i que incorpori l’ètica de les cures enfront del
capitalisme depredador.
Expressa el desig d’esdevenir l’espai de referencia ecofeminista d’EV que
vetllarà perquè la mirada de gènere estigui present en tot moment i espais.
Conviden a tothom a participar dels espais generats des de Dones d’EV,
inclosa la seva 1a Assemblea que estan preparant.
Encarni García expressa sorpresa al comprovar que cap dels grups de treball
es centri en el tema de la biodiversitat i els espais naturals al territori. També
experessa preocupació de la gent de Viladecans (i del Delta de Llobregat) per
aquest territori esmicolat per diferents infraestructures i que afronta debats
importants com el tema de l’ampliació de l’aeroport.
Montse Montaña pregunta sobre la formació al voltant de l’àmbit de
feminismes que planteja el Pla de Treball i si en aquesta ja estan definits els
temes i les ponents; defensa la necessitat que siguin espais plurals i incorporin
diferents perspectives, especialment sobre el tema de l’explotació sexual i
reproductiva.
Marta Ribas agraeix la feina pel que fa als documents presentats, però centra
la seva intervenció en el tema de la creació del grup local a Sabadell. Es
pregunta si, en una ciutat com Sabadell on ja hi ha una organització local de
comuns activa, amb organicitat i amb interlocució amb la ciutadania, és
preceptiu crear una agrupació local d’EV. Expressa la necessitat que Catalunya
en Comú es presenti com un espai el més unit possible.
Al xat, la Laura Campos expressa acord amb els arguments de la Marta Ribas i
creu que abans de començar a crear agrupacions locals caldria fer un debat
d'estratègia per les municipals a nivell nacional. Ricard Serrano, Joan
Fornsubirà i Salva Matas també coincideixen amb l’opinió de la Marta.
En Toni Coll pensa que s’ha de fer un anàlisis més profund respecte a la
creació d’organicitat local.
Cinta Gonzalez planteja dos temes. Per un costat, pregunta si es farà un
anàlisi de l’Assemblea de Catalunya en Comú, més enllà del que s’ha explicat a
l’Informe polític; i això inclou saber quin va ser el paper de la gent d’EV en el
debat i construcció de documents. I, en segon lloc, considera que la resolució
sobre la ramaderia arriba tard; comenta que a joves d’EV ja es va tenir aquest
debat l’any 2016 sense que ICV se’n fes ressò. Demana un aprofundiment i
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incorporar a la reflexió temes com els hàbits de consum, alimentació humana,
etc.
Antonio Camacho considera que seria molt negatiu que l’acord sobre reforma
laboral no sortís endavant i que el nivell del debat demostra que hi ha molta
gent que parla però no ha negociat un conveni en la seva vida. Demana major
contundència amb ERC.
Pel que fa al tema de Sabadell creu que ha de prevaldre el que diuen els
Estatuts i la voluntat de la gent al territori que sap millor que ningú que els hi
convé.
Demana que el CN voti favorablement la proposta.
Al xat en Juan López Pi expressa acord amb la intervenció de l’Antoni
Camacho.
Joan Coscubiela agraeix la feina feta. Pel que fa al Pla de treball, creu que cal
que aparegui la centralitat de reforçar el tema dels treballs.
Sobre el tema de Sabadell, considera que si l’organització de Sabadell demana
la constitució i ho ha expressat de manera majoritària, és complicat des de fora
poder tenir criteri millor que les persones que ho estan vivint de prop. No podria
votar en contra d’una resolució que el 94% de les persones que es troben a
peu de carrer consideren que és una decisió útil.
Al xat, la María Lobato, Quim Carreras i Lluís Notivoli expressen acord amb en
Coscubiela; Mònica Palet comenta que no és incompatible constituir grups
locals amb el treball dins En Comú Podem i que hem de respectar autonomia
decisions locals de constituir-se o no.
Lluís Medir expressa acord amb l’informe polític i amb les propostes
presentades. Afegeix alguns punts: a) la pandèmia ens ha fet perdre espais de
debat i rendició de comptes i creu que manca una crítica més ferma al govern
de la Generalitat; b) sobre la resolució de la ramaderia creu que cal una mica
més d’aprofundiment.
Genoveva Català demana que ens desacomplexem ja que moltes de nosaltres
som mares i pares de Catalunya en Comú i és difícil que anem en contra
d’aquest projecte. Explica que, en l’actualitat, les organitzacions són estructures
més polièdriques i això requereix temps. Considera que EV ha de ser sinònim
d’aprofundiment ideològic, més enllà de l’organicitat i maquinaria electoral.
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Jordi Guillot també afirma que la resolució macrogranges segurament es pot
perfeccionar i posa l’alerta en el fet que el ministre Garzón obrís un debat
sense que darrera hi hagués un discurs ni estratègia de govern.
Pel que fa a l’assumpte de Sabadell, aposta per donar suport a la proposta de
l’Executiva sabent que això és present immediat, però que cal treballar perquè
la situació a Sabadell, i altres indrets amb situacions similars, es normalitzi i
això no dependrà només de nosaltres, sinó també d’altres.
Toni Peñafiel expressa suport al xat al que planteja en Jordi Guillot.
En Sergio Hernández explica al xat que els coordinadors comarcals han
acompanyat a Sabadell en la seva decisió garantint que s’han aplicat
correctament els Estatuts i hi ha hagut un debat participatiu. També comenta
que a Sabadell tenen la determinació de reforçar Sabadell en Comú.
Mercè Claramunt està d’acord amb el Pla de Treball presentat. Explica que
Dones d’EV vol ser un espai obert a tota l’organització, transversal i participatiu.
Sobre Sabadell comparteix opinions com la del Coscubiela, Guillot i Genoveva.
Considera que els Estatuts són garantistes a l’hora de permetre que qualsevol
organització local pugui constituir-se.
Lluís Mijoler demana que es pugui retirar el punt de Sabadell i es pugui
reconsiderar. També demana la direcció que faci un debat seriós sobre
l’estratègia per a les municipals de 2023.
Candela López agraeix el paper de la gent d’EV en l’enriquiment dels debats
de la III Assemblea de Catalunya en Comú com a una bona mostra del que vol
dir sumar per al mateix projecte. No entra a valorar directament l’assumpte de
Sabadell, però considera que cal valorar altres paràmetres i informacions que
també s’han de tenir en compte per les properes passes que s’han de fer. En
aquest sentit, creu que la gent d’EV hem de continuar defensant els interessos
de Catalunya en Comú, com hem fet fins ara i evitar la lògica de coalicions.
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Joan Boada segueix el fil argumental que ha fet servir el Joan Coscubibela
sobre el tema de Sabadell i recordar que el CN valida un tema que ve avalat
per l’assemblea de militants, l’assemblea territorial i l’Executiva nacional.
Al xat, la Dolors Codinachs comenta que les macrogranges estan transformant
el paisatge, els nostres pobles i la societat, i ens deixa en mans de les
multinacionals. Perdem el control sobre el nostre territori i el nostre futur.
Josep Maria Camós comenta al xat que ningú no discuteix la legitimitat del CN
per prendre la decisió última, però que seria incomprensible que aquest CN no
donés recolzament a allò que ha decidit el 75% de l'organització, amb l'aval de
l'organització comarcal i aprovat a l’Executiva.
Al xat, la Isabel Garcia diu hem de vèncer aquestes pors i resistències i remar
amb realitats diferents i possibles dels diferents municipis, amb l’únic objectiu
que es sumar amb el projecte comú.
Resum del retorn de la direcció col·legiada
La Júlia Boada comenta que passarà tots els comentaris sobre la resolució
sobre ramaderia a la Sara Vilà. També s’incorporaran els temes que han sortit
al Pla de Treball.
Sobre els temes de feminismes, han aflorat algunes de les qüestions que
haurem de treballar i agraeix que Dones d’EV s’hagi presentat en aquest CN, ja
que és l’espai perfecte per generar i liderar aquests debats.
També s’incorporà el comentari sobre la necessitat de tenir en compte el tema
de la biodiversitat, que ha fet l’Encarni Garcia, des d’un punt de vista
transversal i sempre aterrat al territori.
L’Anna Martín tanca el CN fent menció a Dones d’EV i l’acte que han anunciat
sobre ecofeminisme, com un tema clau i transversal per a nosaltres.
Respecte al tema de la petició de valoració de l’Assembla de Catalunya en
Comú recorda que nosaltres no participàvem com a bloc, sinó que la nostra
gent, present al territori, va participar dels espais territorials i sectorials. Insisteix
que la valoració és molt positiva.
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Agraeix la informació/reflexió feta per la Candela i que ens ajuda a entendre
alguns posicionaments i el context ampli. Es recull el prec d’en Mijoler.
Sobre el tema de Sabadell, insisteix que des de la direcció col·legiada s’ha
rellegit el Protocol, ja que aquesta petició de Sabadell no és recent. La gent
inscrita de Sabadell fa mesos que treballen aquesta proposta i, tal com l’han
treballat encaixa en la lògica que indiquen els Estatuts i el Protocol. Martín
destaca que el més important és que l’objectiu últim és enfortir Catalunya en
Comú i sumar pels millors resultats possibles l’any 2023.
La Núria Buenaventura dona pas a les votacions.

VOTACIÓ 2: Aproves l’informe polític?
Sí: 88%
No: 2%
Abstenció: 10%
VOTACIÓ 3: Aproves el Pla de Treball de 2022?
Sí: 90%
No: 4%
Abstenció: 6%
VOTACIÓ 4: Ratificació de l’informe de l’Executiva Nacional sobre la
sol·licitud d’Esquerra Verda Sabadell.
Sí: 65%
No: 16%
Abstenció: 19%
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VOTACIÓ 5: Aprovació de la resolució “De la ramaderia intensiva a
l’extensiva, una transició urgent”.
Sí: 85%
No: 1%
Abstenció: 14%
VOTACIÓ 6: Aprovació de la resolució “sobre la taxonomia d’energies a la
UE: la nuclear i els gas, ni renovables, ni de futur”.
Sí: 97%
No: 0%
Abstenció: 3%
VOTACIÓ 7: Aprovació de la resolució “a favor de l’extensió del ferrocarril
a les comarques gironines”.
Sí: 98%
No: 0%
Abstenció: 2%
VOTACIÓ 8: Aprovació de la resolució “sobre la reforma laboral”,
Sí: 98%
No: 0%
Abstenció: 2%
La Núria Buenaventura dona els resultats de les votacions i clou el Consell
Nacional a les 20.30 hores.
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