PLA DE TREBALL 2022
El mes de març de 2021 vam endegar el procés constituent d’Esquerra Verda amb l’objectiu
de crear un referent i una eina per a l’ecologisme polític de Catalunya. Aquest partit polític
ha nascut enmig d’una pandèmia global que ja dura dos anys i que ha esdevingut el centre
de l’acció política arreu reforçant la salut pública, redissenyant l’escut social, reactivant
l’economia, redefinint els límits de les llibertats individuals... Uns anys convulsos on també
s’ha vist que els projectes polítics que tenen com a centralitat la justícia climàtica i social,
han crescut a molts llocs d’Europa, essent Alemanya el cas més recent i rellevant. Els Verds
alemanys han entrat a formar part d’una coalició de govern encapçalada per el socialistes i
amb els liberals com a tercer soci al aconseguir els Verds els seus millors resultats (14,8%)
abanderant la transició ambiental i socialment justa. Els Verds formen part de sis governs
nacionals i múltiples regionals, també governen a grans ciutats i el grup parlamentari dels
Verds al Parlament Europeu ha jugat un paper clau en legislació de gran magnitud com els
fons Next Generation EU, la llei climàtica o l’anomenat “Fit-for-55 package” (per a reduir en
un 55% les emissions d’efecte hivernacle al 2030). L’impuls d’una agenda verda, però,
també es deu a una ciutadania europea – especialment la més jove - cada cop més
conscient de la urgència d’abordar l’emergència climàtica; una ciutadania que també s’ha
mobilitzat per una societat més feminista i trans-inclusiva, que dona la benvinguda a
aquelles persones migrades i refugiades que es troben atrapades a les fronteres de la UE
en unes condicions indignes, que clama per la millora dels drets laborals de les persones
treballadores més precàries i que condemna els atacs que pateixen mitjans de comunicació
i activistes.
És en aquest context en que EV s’ha de consolidar i esdevenir una eina útil per a la
militància d’aquest projecte i per a la ciutadania preocupada per aquests reptes. El 2022 ha
de ser l’any en que, a través d’una activitat política articulada per tot el territori, EV assoleixi
l’objectiu de ser un referent de l’ecologisme polític alhora que reforci les agrupacions
territorials per afrontar els reptes electorals del 2023 en el marc de Catalunya en Comú.

PRIORITATS POLÍTIQUES
Reforçament ideològic
 Crisis climàtica i recuperació verda – dues prioritats que condicionen tots els
aspectes de la vida política, i que s’han d’articular a través d’una transició justa i la
conseqüent centralitat política dels treballs. L’activitat s’ha d’articular al voltant
d’aquests dos eixos de debat

eforçar els objectius fundacionals agrupar; donar continu tat a la nostra cultura
política, espai i identitat de la que provenim; oferir espais de debat i participació;
esdevenir referent verd a Catalunya. Per tot això, cal reforçar Ideari i Formació
Reforçament orgànic
 Finalitzar desplegament territorial
 Dissenyar i calendaritzar ideari i Formació - enfortir la organit ació articulant debats
estratègics, polítics i formatius que permetrà recuperar actius perduts, apropar gent
nova, proveir de debats als territoris, i alimentar nostra militància dotant-la d’eines,
propostes, debats que els proporcioni solidesa política.
Reforçament polític
 Noves incorporacions a la Comissió Executiva d’EV – referents ideol gics; referents
institucionals, referents territorials.
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Reforçament participació a Catalunya en Comú
 Incidir en el funcionament ordinari de CeC participant de manera activa en el si de la
organització, especialment en els espais de presa de decisió (Executiva, CN,
Executives territorials), aportant debats i posicionaments (ideari verd); també a les
sectorials.
Reforçar relacions amb societat civil
 Participació activa als moviments socials, ecologistes, feministes i sindicals,
especialment els de defensa del territori per a contribuir a la transformació sostenible
d’aquest.
Reforçar visibilització externa
 Més presència d’EV a les xarxes socials, millorar i mantenir web actualit ada,
dissenyar estratègia comunicativa coherent i consistent.

EINES
1. Grups de Treball i Sectorials (Ideari i Formació)
Tal i com va aprovar el consell Nacional, la proposta d’ideari té per objectiu ordenar els
debats ideol gics el resultat dels quals seran les bases per a l’elaboració d’un document
marc que serà discutir i aprovat a la propera Convenció Política. Un dels elements principals
és articular els debats en dos nivells un d’àmbit nacional (on s’estableixen les principals
línies marc) i un d’àmbit territorial (on es concreta la proposta als territoris); ambdós espais
es retroalimenten alhora que cal assegurar que els debats d’àmbit nacional arribin als
territoris i que de la suma d’aquests, esdevinguin una proposta de país. Tal i com recull el
document de bases estratègiques, el camí cap a la neutralitat climàtica és una de les
prioritats que cal abordar de manera transversal. No només es tracte d’identificar les
estratègies i accions prioritàries per a reduir dràsticament les emissions d’efecte hivernacle i
per tant definir el procés de descarbonització de sectors clau, sinó que alhora cal plantejar
una transició i transformació justa pel conjunt de la societat que no deixi a ningú enrere.
D’aquesta manera, es proposa crear una sèrie de grups de discussió i treball que aborden la
intersecció dels reptes ambientals i socials que posen en risc el benestar de la ciutadania i
que definiran el model resilient que cal construir:
● ENERGIA (energia@esquerraverda.cat)
La transició energètica és urgent; no només perquè la crema dels combustibles fòssils és la
principal causa del canvi climàtic sinó perquè aquests s’exhauriran en la segona meitat del
S.XXI. Cal transitar cap a un model energètic i social sostenible basat en energies
renovables que no deixi ningú enrere. Cal que EV contribueixi en la concreció del
desenvolupament d’un model descentralitzat i distribuït que compti amb participació
ciutadana, la planificació transversal al llarg del territori, reflexioni sobre la producció a gran
escala i la necessitat que sigui de caràcter de servei públic. Altres elements a debatre com
la transformació dels edificis cap a edificis neutres, la pobresa energètica s’han d’abordar
així com debats de caràcter més global com el sistema de comerç d’emissions, la
taxonomia, les provisions ambientals en els tractats de comerç, el suport financer al sud
global i un sistema que faci pagar als qui més contaminen.
● MOBILITAT (mobilitat@esquerraverda.cat)
La descarbonització de l'economia catalana topa amb la gran dificultat de deixar de
dependre dels combustibles fòssils en el sector dels transports, el qual, ell sol, gasta quasi
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la meitat de l'energia de Catalunya, exactament el 45%, i tota ella, excepte la del ferrocarril,
es basa en els combustibles fòssils. El mandat de la Unió Europea és reduir en un 52% les
emissions de carboni al 2030, d'aquí només 9 anys. Sense un gran reforç de les polítiques
de mobilitat sostenible serà impossible assolir aquest objectiu. Per això volem convertir
Catalunya en un país de trens, però també d'autobusos, de viatges no motoritzats i de cotxe
compartit, en les modalitats de carsharing i carpool. Els debats s’ordenaran al voltant de tres
eixos: (1) com descarbonitzar la mobilitat a Catalunya; (2) mobilitat sostenible en àrees
rurals i de baixa intensitat; (3) transport de mercaderies de baixes emissions.
● INDÚSTRIA (industria@esquerraverda.cat)
Necessitem un nou model industrial a Catalunya i abordar febleses estructurals com la forta
dependència energètica i de recursos de l’exterior. La indústria catalana també pateix una
gran dependència tecnològica (donada una inversió en recerca i innovació per sota de la
mitjana europea que resta sobirania tecnològica) la qual acaba determinant que la
competitivitat de la indústria estigui més basada en baixos salaris, alta temporalitat i
precarietat laboral.
Les inversions i l‘estratègia industrial s’ha d’orientar cap a la transformació estructural de
l’economia, la descarbonització i la reducció de la intensitat dels recursos importats, fent-la
més resilient a les condicions derivades del canvi climàtic i a l’exhauriment de matèries
primeres estratègiques. Cal que abordem la transició industrial cap a un model energètic
renovable, i de producció i consum de baixa intensitat energètica; valorar el rol de l’hidrogen
verd en la producció industrial; la transformació dels processos productius i de consum cap
a la circularitat i la simbiosi industrial, és a dir, la transició cap a la bioindústria i l’economia
circular; també cal abordar la digitalització de la indústria com a mitjà per guanyar eficiència
en els processos de producció i consum. Aquests debats també han d’incloure l’impacte que
tindrà la transformació industrial en la creació i destrucció d’ocupació i per tant l’impacte que
tindrà en treballadors i treballadores, la necessitat de repensar la oferta formativa i
educativa, i fer-ho des d’una perspectiva de gènere i inclusiva. Una transició justa és un
element fonamental de la transformació industrial.
● AGRICULTURA (agricultura@esquerraverda.cat)
L’agricultura i la ramaderia intensives, majoritàries encara i en creixement, són models
altament contaminants, emissors de gasos d’efecte hivernacle i poc respectuosos amb el
benestar animal. Per dur a terme la descarbonit ació d’aquests sectors és important fer
créixer els petits productors i productores sostenibles, obtenint un major suport per part de
les diferents administracions i de la UE. Els principals debats a abordar són: (1) salut
alimentària, des de la seva producció, comercialització i consum (garantir preus justos per a
les productores tot penalitzant els abusos de la grans agroindústries; abolir l’ús de
fitosanitaris, pesticides i abusos antibiòtics); (2) abordar l’empobriment dels s ls (degut a
l’impacte de la producció intensiva), la gestió dels boscos (a mans d’uns pocs propietaris) i
la protecció de la biodiversitat; (3) autosostenibilitat de les explotacions, el qual és també un
repte, necessitem més investigació i inversió per reaprofitar els residus i generar energia ja
que les plantes de biogàs són una alternativa per a la gestió de residus ramaders però
generen controvèrsia ja que el que cal és reduir la cabana porcina, prohibir les
macrogranjes i apostar per la ramaderia extensiva (mentrestant, què fem amb la quantitat
de residus ramaders que contaminen les aigües, l’aire i el subsòl? El biogàs pot suposar
una alternativa per una transició cap a un model més sostenible?).
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2. Grup de Treball de Formació
La proposta formativa gira entorn tres cicles breus (trimestrals) sobre:
1. Crisis de la política - factors d’origen de la crisis de la política (canvis ideol gics,
econòmics, tecnològics), afebliment de les organitzacions polítiques, rol de la
comunicació, autoritat i intermediació, amenaces a la política democràtica, aposta
per polititzar la democràcia
2. Futur dels Treballs - Impacte robotització i intel·ligència artificial, destrucció i creació
d’ocupació, Green jobs, noves competències, relació oferta educativa i laboral,
repartiment dels treballs, nous drets laborals
3. Feminismes - Eclosió de la diversitat del feminisme, aprofundiment de
l’ecofeminisme, genealogia de les principals corrents i de les seves divergències,
implicacions programàtiques
3. Assemblees Territorials
Les assemblees territorials han de promoure el debat i participació en l'elaboració i
discussió de polítiques i posicionaments territorials, i també nacionals. Ha de ser una eina
útil per a promoure una proposta formativa en clau territorial que alhora pugui atraure a nova
militància.
4. Consell Territorial
El Consell Territorial és l’espai de trobada de les direccions territorials, on s’aborda de
manera transversal la situació del partit i de les assemblees territorials. Ha de ser un espai
útil de coordinació i cooperació, de compartir l’activitat territorial per tal d teixir aliances i
propostes entre territoris.
5. Consells Nacionals
El Consell Nacional és el màxim òrgan de direcció política i organitzativa, i ostenta la
màxima representació col·lectiva del partit en el període entre assemblees. El CN ha de
servir per debatre la situació política del moment així com fixar la posició política d’EV, ha de
ser un espai inclusiu de debat que inclogui la perspectiva territorial.
6. Conferència Nacional
L’assemblea Fundacional d’EV va aprovar una resolució que emplaçava a l’organit ació a
convocar una Conferència Nacional per avançar i aprofundir en el posicionament d’EV
respecte múltiples temes. Aquesta Conferència tindrà lloc durant la primavera del 2022,
preferentment presencialment si les recomanacions sanitàries ho permeten, per tal
d’aprofundir en debats pendents.

SUPORT i COOPERACIÓ
La implementació d’aquest Pla de Treball ha de comptar amb el suport i la cooperació dels
instruments propis dels que es dota la organització així com de les organitzacions properes
amb les quals tenim relacions orgàniques i polítiques diverses, que són essencials.
● Fundació Nous Horitzons - principal eina de capacitació d’EV i referent hist ric del
pensament polític innovador d’esquerres del país, cal treballar de manera
coordinada i estratègica aprofitant també la seva participació activa a la Green
European Foundation.
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●

Treball - evista de reflexió i crítica política d’esquerres, ecologista i feminista, eina
clau per a la captació de militància, identificar futurs debats i consolidar
posicionaments.

●

Dones d’Esquerra Verda - eferent feminista d’EV, és una organització autònoma
que ha de contribuir a construir un partit eminentment feminista on el feminisme
impregni tots els espais de decisió, participació, debat i formació d’EV, alhora que
impulsi debats pendents o d’aprofundiment de temes identificats com a prioritaris o
rellevants del moviment feminista. Cal convertir EV en un referent verd que en la
seva essència incorpora les aportacions ecofeministes relacionades amb la ètica de
les cures: cura de la terra i cura de les persones.
Xarxa de Sindicalistes - eferent sindical d’EV, organitzat per la militància que
participa i/o milita del sindicalisme confederal i de classe i que ajuda a construir
l’ideari polític amb la visió i els interessos de la classe treballadora, un dels eixos
fonamentals d’EV.
Joves Ecosocialistes – Organit ació política juvenil de l’ecosocialisme català i
hereva de la JSU, JCC, EJNC, Jal i de JEV. Cal col·laborar i cooperar per tal de
donar veu a la joventut precaritzada que vol transformar la realitat per a
desenvolupar un projecte de vida propi i digne arreu del territori.
Catalunya en Comú – Organització política amb representació institucional de la
qual formem part; cal participar de manera activa de tots els seus espais, establir
una comunicació fluïda amb la direcció i contribuir en l’horit ó 2023.
European Green Party - Formar part d’una de les famílies polítiques que més creix
a Europa és de vital importància per a consolidar i enfortir el nostre projecte de
l’ecologisme polític a Catalunya; cal reforçar les relacions amb la direcció de l’EGP i
teixir relacions sòlides amb altres partits verds, participant activament de les seves
activitats i alimentant-nos dels debats que es donen en el si de la família verda
europea.

●

●

●

●
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