CARTA DE CONVOCATÒRIA DE LA
CONFERÈNCIA NACIONAL D’EV I
METODOLOGIA DE DEBAT
1. Motivació
Després d’un any de treball per a consolidar EV i en el marc del Congrés del Partit Verd
Europeu que se celebrarà a principis de desembre de 2022, i el qual es convoca cada cinc
anys, és oportú convocar la Conferència Nacional d’Esquerra Verda a principis de
novembre de 2022 de manera presencial. Aquesta Convenció servirà per a preparar la
participació activa d’EV al Congrés del PVE. A més a més, també respon a l’acord recollit
en una de les resolucions aprovades a l’assemblea fundacional d’Esquerra Verda que
establia la necessitat de celebrar una Convenció per aprofundir en els pilars ideològics de
la organització.
La ponència que es debatrà, aprofundirà en el document d’estratègia política aprovat pel
Consell Nacional a l’abril de 2021. Davant un context polític mundial de fortes incerteses
i reptes nous – pandèmia, invasió d’Ucraïna, crisi energètica, perill cadena de
subministraments, pujada històrica tipus d’interès, potencial recessió econòmica – la
proposta del referent de l’ecologisme polític a Catalunya proposa un model de país que
afronti la neutralitat climàtica amb polítiques ambicioses alhora que construeixi aquesta
alternativa de model sobre un escut social que permeti una transició justa per a tothom.
Cal aprofundir en la idea de que no hi ha justícia climàtica sense justícia social.

2.

Convocatòria de la Conferència Nacional

Per realitzar aquest debat el Consell Nacional ha considerat que la realització d’una
Conferència Nacional permet el debat en el conjunt de l’organització, tal i com recull
l’article 7 dels Estatuts d’EV: “La participació dels i les militants es concreta, també, a
partir dels diferents espais de debat i a través de metodologies participatives i en les
consultes internes. Es prendran mesures concretes per impulsar la participació de les
dones en tots els processos d’Esquerra Verda”.

3.

Objectius

Impulsar la participació en el debat del conjunt de la militància, amb especial atenció a
aquelles persones que habitualment no participen.
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Debatent i elaborant conjuntament un document on es profunditzi en l’ideari d’EV i doni
com a resultat el model que volem per a Catalunya per tal de sortir de la crisi actual amb
la premissa que no hi ha justícia climàtica sense justícia social.

4.

Participants

La Conferència va dirigida a tot el conjunt de la militància d’EV. En el procés de debat
es promourà la màxima participació de la militància. Es prendrà especial atenció en
promoure la participació d’aquelles persones militants que no participen habitualment.

5.

Metodologia de debat

El document, que comptarà amb la col·laboració de múltiples experts i militants,
reflexionarà sobre la descarbonització de sectors claus – energia, mobilitat, indústria i
agricultura – amb un element transversal: com aquesta transició verda posa a les persones
treballadores al centre d’aquesta.
El document es presentarà al Consell Nacional d’inici de curs polític i durant les següents
setmanes, els territoris es reuniran per tal de debatre’l i elaborar les esmenes. Es garantirà
la participació de tot ala militància en el debat d’esmenes, també la d’aquells territoris
que no estan formalment organitzats en assemblees territorials.
A petició dels territoris, l’executiva assistirà a les assemblees territorials per tal de
presentar el document i recollir les principals reflexions.

6.

Calendari (orientatiu)
-

Convocatòria de la Conferència d’EV i carta de convocatòria: Consell Nacional
dimecres 29 de juny.
Fase de debat a les organitzacions, en base al guió aprovat a l’Executiva Nacional:
finals de setembre fins mitjans d’octubre.
Reunió de la Comissió Executiva per debatre el document a presentar a la
Conferència: finals d’octubre.
Període d’esmenes principis de novembre.
Celebració de la Conferència Nacional: Mitjans de novembre.
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