
Proposta dels i les afiliades a les dues formacions, ICV i EQUO, 

per l’articulació del projecte EQUO a Catalunya 

PROPOSTA DIRIGIDA AL CONJUNT D’ AFILIATS DE EQUO A CATALUNYA, A LA MESA FEDERAL DE 

EQUO I A ICV 

 

Un grup d’afiliats i afiliades a EQUO i a ICV simultàniament volem proposar un marc de 

participació a EQUO que permeti que el projecte EQUO ajudi a sumar, ampliar, i millorar el 

projecte polític d’ICV. Creiem que el moment polític actual de salvatge crisis económica i 

ambiental que pateix Catalunya, Espanya i Europa obliga a sumar tots els esforços per tal de 

que la veu verda sigui cada cop més present al nostre país. Els afiliats a ICV i a EQUO 

simultàniament volem que el procés de construcció de EQUO, també a Catalunya, serveixi per 

sumar esforços i per fer que la veu de la família verda europea a Catalunya i Espanya sigui cada 

cop més forta. Els militants d’ICV i EQUO no volem veure’ns obligats a  triar en quina de les 

dues formacions militem: volem que el nostre suport al projecte EQUO sigui complementari 

amb la nostra militància a ICV. En aquest sentit, creiem que l’articulació del projecte EQUO a 

Catalunya s’ha de fer des de dues vessants complementàries: 1) La participació per tal de 

reforçar el projecte EQUO al conjunt de l’Estat 2) Que el procés de EQUO serveixi per reforçar 

el projecte d’ICV a Catalunya. En aquest sentit, i recollint la sensibilitat d’un bon grapat de 

militants d’ICV que també militen a EQUO, volem fer la següent proposta : 

 

1) EQUO s’articularà en col.laboració amb ICV com a Grup de Suport a EQUO vinculat al 

projecte del Partit Verd Europeu a Catalunya. Aquesta articulació es farà en el marc de 

col.laboració entre EQUO i ICV que estableix l’acord entre ambdues formacions. 

 

2) EQUO desenvoluparà les seves activitats a Catalunya en col.laboració amb ICV. La seva 

voluntat no será la creació d’una estructura de partit paral.lela si no l’establiment d’un 

Grup de Suport en el marc d’ICV. 

 

3) ICV donarà totes les facilitats perquè aquest Grup de Suport pugui funcionar, podent 

utilitzar les seus d’ICV per a les seves reunions. 

 

4) ICV donarà  veu al Grup de Suport a EQUO a Catalunya en els seus espais de 

participació i decisió. 

 

5) ICV obrirà la participació dels militants de EQUO a Catalunya als seus àmbits de 

participació locals i sectorials. 

 

6) El Grup de Suport a EQUO a Catalunya escollirà representants a la mesa federal de 

EQUO, tal i com va decidir l’Assemblea de EQUO a Rivas VaciaMadrid. 

 



7) Es desenvoluparà l’acord de col.laboració entre EQUO i ICV per tal de millorar les 

sinèrgies entre amdues formacions. 

 

8) ICV mantindrà informats als afiliats de EQUO a Catalunya de les seves activitats i del 

treball parlamentari que es desenvolupi al Parlament, al Congrés i el Senat. ICV obrirà 

els seus grups parlamentaris per tal que els afiliats de EQUO a Catalunya puguin 

proposar iniciatives. 

 

9) Joves d’Esquerra Verda obrirà els seus espais de participació a la gent jove de EQUO a 

Catalunya. 


