coneixes
Què és Equo ?
Som un projecte polític nou construït des de la ciutadania, les senyes d'identitat del qual
són la sostenibilitat

ambiental,

l'equitat

social
i la regeneració democràtica.
Defensem un model productiu diferent, socialment avançat, que posi fre a l'especulació
financera, garanteixi el manteniment i millora de l'estat de benestar i fomenti l'ocupació
de qualitat en sectors sostenibles, i en el marc del respecte al Planeta.
Refusem el finançament de grans empreses i no demanem crèdits bancaris. A Equo les
decisions es prenen de manera democràtica i tots els nostres òrgans són paritaris. Som
una nova forma d'organització política i social.
Equo s‘organitza en meses territorials, escollides directament per cada assemblea territorial, formada al seu torn per militants i simpatitzants. Dos representants de cada territori formen part de la Mesa Federal, que és on es prenen les decisions estratègiques.
L'òrgan executiu és la Comissió Executiva Federal, amb 14 membres elegits directament per tota la militància. El màxim òrgan és l’Assemblea Federal.
Equo aposta per la democràcia participativa, en la qual la ciutadania pugui participar en
els debats i presa de decisions, i per una profunda reforma del marc normatiu electoral
per garantir la proporcionalitat i equitat del vot, la igualtat d'oportunitats per a totes les
opcions polítiques, la millora del vincle entre votants i càrrecs electes i per donar més
capacitat a electors i ciutadans.

Equo Catalunya
A Catalunya, com a tots els territoris, hi ha una mesa de coordinació territorial. Catalunya està representada a la Mesa Federal d'Equo i per tant té veu i vot en ella.
No obstant això, a Catalunya Equo no pot presentar-se a uns comicis pel fet que ICV és
membre del Partit Verd Europeu, al qual Equo ha demanat la seva adhesió. El PVE
impedeix la competència directa de dos partits membres en uns comicis. La idea
d'aquesta norma és impedir la dispersió del vot verd i maximitzar els resultats. Els socis
i simpatitzants van aprovar en els estatuts d’Equo que el referent europeu d’Equo és el
Partit Verd Europeu.
Per això, hi ha un acord de col·laboració Equo-ICV , i fruit d'això un representant d’Equo
Catalunya ha estat inclòs com a independent a les llistes d'ICV a les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2012, i ICV ha acceptat propostes d’Equo al seu
programa electoral.

www.partidoequo.es

equocatalunya.proyectoequo.org

Sabem que no poder votar Equo pot tirar enrere possibles militants i simpatitzants, però
creiem sincerament que fer política no és només votar, és treballar dia a dia prop de la
ciutadania i lluitar per canviar totes aquelles coses que considerem injustes. És per això
que us demanem que us uniu a nosaltres per canviar les dinàmiques negatives del marc
polític actual. No us demanem només suport econòmic, us demanem també que en la
mesura de les vostres possibilitats col·laboreu en debats, accions, esdeveniments i
campanyes, que vingueu a les nostres assemblees i feu sentir la vostra veu. Som un
partit de ciutadanes per les ciutadanes, i volem regenerar la democràcia. Us animeu?

Com treballem?
A banda d'assistir a les assemblees territorials i locals, les militants i simpatitzants a
Equo treballem en xarxa, i disposem d'una eina en línia de debat anomenada
l’Equomunidad, en què es produeixen els debats ideològics, l'elaboració de propostes
i documents polítics, etc. L’Equomunidad està organitzada en grups temàtics de treball
que desenvolupen un treball específic del seu àmbit d'acció. Com exemples paradigmàtics, tant els estatuts d’Equo com els programes electorals dels diferents EQUOs
territorials s'han debatut i desenvolupat a l’Equomunidad.

Què proposem?
1

Una major participació ciutadana per recuperar la nostra veu i el control de la nostra
democràcia.

2

Manteniment i millora de l'estat de benestar i els seus pilars bàsics: l'educació, la
sanitat, la protecció social i la lluita contra l'exclusió i la pobresa.

3

Un canvi de model energètic que ens porti a un futur pròxim de 100% renovables
i que posi fre al canvi climàtic.

4

Una transició cap a un model productiu diferent més just socialment, que respecti
el nostre entorn i que generi ocupació en sectors sostenibles.

5
6

Una reforma del sistema financer que faci front a l'especulació.

7

Mesures contra l'urbanisme depredador que està causant l'enriquiment d'alguns
a costa del patrimoni de tots.

8

Lluita contra la corrupció política i econòmica. Transparència i lliure accés a la
informació.

9

Canvi de la llei electoral i generació de nous mecanismes de democràcia directa.
Una persona un vot.

Una nova fiscalitat progressiva i verda perquè pagui més qui més té i qui més contamina.

No et quedis fora.
facebook.com/EquoCatalunya

Comptem amb el suport de

