GT de Formació – Proposta Formativa (punt de partida)
El Grup de Treball de Formació planteja un seguit d’objectius polítics i funcionals per a definir
la proposta formativa d’Esquerra Verda per al proper curs polític 2021-2022.
Reforçar la formació política de la militància d’Esquerra Verda respon a la necessitat d’enfortir
el projecte polític que representa Esquerra Verda i que s’emmarca dins Catalunya en Comú
per una banda, i com a procés socialitzador i de provisió de solidesa política per a la militància
de l’altra. La proposta formativa es construeix des d’una sèrie de preguntes que cal respondre
tenint en compte els recursos i musculatura de la que disposa la organització.
1. Perquè? - motiu pel qual EV identifica com a prioritat la necessitat d’oferir una sèrie
de formacions
a. Solidesa en l’argumentació. Enriquir els nostres debats i les aportacions que
EV pot fer al debat polític. Contribuir a convertir EV en un agent polític dinàmic
en el diagnòstic de les grans tendències de fons que conformen el marc en el
que té lloc la política.
b. Aspectes com la formació de quadres mitjos o argumentaris per la conjuntura
política - no s’identifiquen com a prioritaris en aquests moments
2. Per a qui? - a qui va destinada la formació
a. Prioritàriament per a la militància i activar la militància menys activa als
territoris (capacitació), però també per atraure persones ja polititzades
interessades del nostre entorn (captació). Aquests dos tipus de destinataris
poden ser receptius a un tipus similar de proposta formativa.
3. Com ho fem? - format de la formació, flexible - es valorarà en cada cas:
a. Ponències - escoltar referents i persones expertes en la matèria
b. Espais de reflexió conjunta, intercanvi i discussions entre participants
c. Obert o tancat
d. Online, offline o mixt
4. Sobre què? - temes a abordar, flexibilitat. Proposta - 3 cicles breus:
a. Crisis de la política, crisi de l’estat-nació
i.
Diagnosi, doble crisis de la política (crisis inputs de la política estructures d’intermediació- i outputs de la política -dificultat resolució
problemes), impacte de la globalització en l’estat-nació, crisi de l’estatnació i de les institucions estat-nacionals, partits inclosos, construcció
europea, i globalització, construcció europea i estat-nació, nous eixos
de conflicte polític, recuperació confiança en la política.
b. Futur dels Treballs
i.
Impacte robotització i intel·ligència artificial, destrucció i creació
d’ocupació, Green jobs, noves competències, relació oferta educativa i
laboral, repartiment del treball, nous drets laborals
c. Feminismes
i.
Eclosió de la diversitat del feminisme, genealogia de les principals
corrents i de les seves divergències, implicacions programàtiques
d. Altres aspectes més puntuals o de conjuntura podran ser abordats amb
sessions individuals ad hoc.
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[No s’inclou cap cicle d’ecologisme ja que serà un element transversal en tots ells i també
s’abordarà des d’Ideari]
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