Acta Consell Nacional Esquerra Verda
Dia: 22 d’octubre de 2021, 18.00 hores
Assistents: 98
Hora d’inici: 18.09 hores
Hora de finalització: 20.15 hores.
Núria Buenaventura dona la benvinguda als assistents. Estableix com a hora
objectiu de finalització les 20.30 hores i comenta un canvi en l’ordre del dia per
tractar com a segon punt de l’ordre del dia el Reglament de funcionament del
Consell Nacional.
1. Aprovació de l'acta anterior (18/06/2021).

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 18/06/2021?
Sí: 98% (53 vots)
No: 0% (0 vots)
Abstenció: 2% (1 vot)
2. Reglament de funcionament del Consell Nacional.

La Núria fa una breu explicació del Reglament posant l’èmfasi en el compromís
introduït de penjar les actes al web i incorporar-la en el butlletí que s’envia a tota
la militància. S’aprova el Reglament per unanimitat.
3. Informe Polític.

L’Andreu Mayayo explica alguns dels temes presents en l'agenda política en
aquest inici de curs:
-

Eleccions alemanyes (amb uns excel·lents resultats del Partit Verd
Alemany).
Cal presència de temes verds i visibilitzar temes de l'emergència climàtica
en el discurs i relats de l'espai.
Al govern de Catalunya, continuem patint la manca de lideratge polític.
Necessitem un govern que afronti les polítiques de transició energètica i
lluita contra l’emergència climàtica.

4. Formació.

La Júlia Boada explica la proposta de formació pel nou curs que té com a
objectius el reforç del projecte polític i generar un espai socialitzador per a la
militància que serveixi com a base pels debats polítics i per anar incorporant
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solidesa en les nostres argumentacions. Pel que fa al format, pot variar en funció
de les necessitats, però sí que s’han pensat 3 grans blocs que caldria abordar:
-

1r trimestre del curs (d’aquí fins a finals d’any): crisis de la política.
2n trimestre (gener-març 22): futur del treball.
3r trimestre (abril-juny): feminismes.

També apunta que aquest procés formatiu s’ha de fer de la mà de la Fundació
Nous Horitzons.
Alba Garcia i Conxita Sánchez prenen la paraula per demanar que es tingui en
compte el fet que quan es parli de “futur de treball" s’incorpori el punt de vista
feminista. La Júlia comenta que el tema gènere estarà present de manera
transversal.
5. Organització.

La Mireia Marín dona compte de les organitzacions territorials constituïdes en els
darrers mesos.
Abans de l’estiu, el Vallès Occidental; el passat 28 de setembre, va ser el torn
del Vallès Oriental; I el 8 d'octubre de Terres de Lleida
El Consell Territorial d’Esquerra Verda ja està en funcionament i s’ha reunit en
dues ocasions.
6. Assemblea de Catalunya en Comú.

L’Anna Martín fa un resum de les valoracions de l'Executiva respecte a
l’Assemblea de Catalunya en Comú prevista pels dies 20 i 21 de novembre de
2021. Anima la militància d’EV a participar activament per enriquir els debats dels
documents.
Respecte al document polític de l’Assemblea, comenta que es tracta d’un
document molt programàtic que no acaba de plantejar debats ideològics i de
mirada llarga. Sí que parla de les crisis a les quals estem fent front amb mirada
municipalista.
Es construeix sobre la base de 3 idees:
-

-

Arrelar: des d’EV sempre hem defensat importància de fer política des
dels territoris; arrelar també vol dir apoderar la militància com a element
fonamental per fer créixer el projecte amb salut democràtica i més
sentiment de pertinença.
Créixer: treball d’aliances polítiques. Fa una clara aposta per una
candidatura liderada per la Yolanda Díaz a l’estat i per consolidar la marca
En Comú Podem des del reconeixement de la complexitat de l’espai. Pel
que fa a la relació amb l’espai europeu, des d’EV la nostra aposta és per
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-

l’espai dels Verds Europeus, però entenem que el document intenta trobar
un equilibri amb altres postures.
Transformar: part més programàtica i, en alguns apartats, innovadora.
Creiem que, tot i que s’apunten alguns reptes en l’apartat de transició
ecològica, cal que aquest esdevingui l’eix estratègic a partir del qual pugui
desenvolupar-se bona part de la resta del document.

Es considera que hi ha marge de millora en els plantejaments feminista i
antiracista.
7. Torn obert de paraules.

Intervenen 16 persones en el debat del torn obert de paraules: només 5 dones
i 11 homes. A través del xat ho fan 8 persones més, en aquest cas 6 dones i
2 homes.
En les diferents intervencions s'ha plantejat majoritàriament la necessitat de
participar constructivament en els procés de debat dels documents de
l'Assemblea Nacional de Catalunya en Comú i en la III Assemblea que tindrà lloc
els dies 20 i 21 de novembre de 2021.
Es proposa fer aportacions en positiu per millorar el document i sumar-hi
propostes transformadores.
Es considera que cal seguir fent passos en el camí iniciat de lligam amb Partit
Verd Europeu i d'entendre l'ecologisme polític com a eix estratègic polític dels
Comuns.
Es mostra la voluntat i la necessitat de participar activament en els òrgans de
direcció de Catalunya en Comú (Executiva, Consell Nacional, Executives
Territorials...) per tal d'ajudar a consolidar i enfortir l'espai.
Resum del retorn de la direcció col·legiada
Respecte d’alguns comentaris sobre la manca de participació en l’elaboració dels
documents a debatre en la III Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, l’Anna
Martín comenta que ara s’ha aprovat el document 1 amb debats i esmenes que
s’estan fent a través del territori. Agraeix les aportacions de Joves Ecosocialistes
i dels diferents espais de participació. Insisteix que l’eix principal entorn al qual
gira l’Assemblea és la voluntat de confluir, sobre la qual el nostre espai no té cap
dubte. També aclareix que totes les propostes que es fan des de la direcció
col·legiada d’EV tenen com a objectiu enfortir l’espai de Catalunya en Comú i no
en generar tensions ni imposar condicions de cap tipus.
Afrontem l’Assemblea amb visió prepositiva, des del bagatge acumulat i amb
voluntat constructiva.
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Per finalitzar, la Núria Buenaventura dona pas a les dues votacions que restaven
pendents:
VOTACIÓ 2: Aproves l’Informe Polític presentat?*
Sí: 82%
No: 6%
Abstenció: 12%
*Per un problema amb les votacions a la plataforma Zoom, no hem pogut obtenir
les dades de vots emesos.

VOTACIÓ 3: Aproves la proposta de Formació presentada?*
Sí: 94%
No: 1%
Abstenció: 4%
*Per un problema amb les votacions a la plataforma Zoom, no hem pogut obtenir
les dades de vots emesos.
Núria Buenaventura tanca la sessió agraint l’assistència i felicitant-nos per un
Consell Nacional amb un debat ric que, a la vegada, hem aconseguit finalitzar
abans de l’hora que ens havíem proposat.
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