Per la convocatòria d’una
Conferència d’Esquerra Verda
Endeguem el procés constituent d’un nou partit polític, Esquerra Verda. Una
organització que té per objectiu treballar per la sostenibilitat social i ecològica de les
nostres societats i ser un referent i una eina per a l’ecologisme polític a Catalunya.
No sortim del no res. Som hereus i hereves d’una cultura política de llarga tradició i
fort compromís, persones creades i formades políticament en l’associacionisme,
l’activisme, el municipalisme, el sindicalisme. És la nostra tradició, experiència,
capacitat de proposta i d’innovar, el saber llegir els reptes de futur i el nostre capital
polític el que dona força, contingut i credibilitat a Esquerra Verda.
Som una organització sobirana que mitjançant el debat democràtic de la seva
militància definirà les seves polítiques i totes aquelles activitats pròpies. Aquest és
un repte que no depèn d’altres, tant sols de nosaltres, de la nostra intel·ligència i de
la nostra ambició.
Tenim el relat, l’arrelament territorial, capital polític, el rigor i les propostes per
encarar aquest nou moment i això ho hem de seguir gestionant per consolidar el
nostre espai polític. Sabem que la política i els moments polítics es viuen des de
l’anàlisi, la reflexió i el realisme, però també mirant el futur. Sabem que el camí que
encetem requereix encara de més reflexió i profunditat estratègica, de més
fonamentació ideològica, de més estabilitat i consolidació organitzativa que ens
permeti mirar en perspectiva el nostre recorregut present i futur.
Però també, i davant del creixement dels populismes, el descrèdit de la política i un
creixent allunyament de la ciutadania respecte d’aquesta, necessitem elaborar
propostes per millorar i reforçar el sistema democràtic.
Conscients d’això plantegem la necessitat de convocar una Conferència nacional, no
més enllà d’un any, que pugui contribuir a aprofundir i avançar en els principis
bàsics que defineixen el Manifest per l’Esquerra Verda
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