COMUNICAT de Joves d’Esquerra Verda sobre la situació d’ICV
El projecte ecosocialista no s’atura!
El passat dissabte 6 de juliol de 2019 el Consell Nacional d’Iniciativa per Catalunya
Verds va aprovar per unanimitat iniciar un procés de concurs de creditors que
culminarà amb la dissolució del partit. Joves d’Esquerra Verda forma part del Consell
Nacional d’ICV, el màxim òrgan de presa de decisions del partit entre Assemblees.
Conscients de la importància del moment i de la necessitat de prendre una decisió
tan difícil com aquesta, vam votar a favor de la proposta. Davant d’aquesta situació, i
un cop posat en marxa el concurs, des de Joves d’Esquerra Verda manifestem:
1. Que compartim les anàlisis que ja ha fet públiques ICV al respecte d’aquesta
situació, tant pel que fa l’endeutament de l’organització com pel que fa la
davallada dels ingressos d’ICV per les novetats en el panorama polític
institucional. Joves d’Esquerra Verda, com organització política juvenil de
referència d’ICV i organització niuada, ha participat també en els debats
pertinents que s’han tingut en tots els nivells.
2. Que, tal i com ja ha expressat ICV, un concurs de creditors és la forma
d'assumir la realitat econòmica del partit descartant les ofertes de condonació
de deute i altres pràctiques a les que sí que han accedit altres formacions. No
podem estar d’acord amb aquest tipus d’actuacions, denunciades a més per
ICV en el seu moment, per coherència ideològica i ètica cívica. Com no pot
ser d’una altra manera, celebrem els posicionament ferms, íntegres i valents
d’ICV en el que aquest afer respecta.
3. Que el llegat d’Iniciativa per Catalunya Verds, tant a nivell ideològic com
organitzatiu, en tot l’espectre polític català és innegable. Els fils roig, verd i
violeta, que simbolitzen el socialisme, l’ecologisme i el feminisme i que
s’engloben en la doctrina ecosocialista, són avui dia més vigents i necessaris
que mai. ICV és una organització que, tot i els seus errors humans, s’ha situat
en l’avantguarda del pensament polític progressista català. Prova d'això és
que aquelles qüestions que formen part de l’espina dorsal del seu projecte
polític gaudeixen en l’actualitat d’una gran implantació social i lideren les
ofensives en contra del capitalisme salvatge en el qual vivim. De la mateixa
manera, pràctiques de qualitat democràtica organitzativa, com per exemple la
celebració de primàries que ara es donen pràcticament en totes les forces
polítiques, ja es duien a terme en el partit ecosocialista desde fa molts anys.
4. Que des de Joves d’Esquerra Verda ens sentim orgullosos i orgulloses de
formar part de la tradició política ecosocialista hereva del PSUC, i que la

seguirem defensant arreu. Per tant, considerem les polítiques, propostes,
posicionaments i discursos d’ICV durant aquests anys com referents en el
mon de l’ecosocialisme. A més, volem reivindicar el nostre paper i les nostres
aportacions com organització juvenil en els debats i processos de construcció
d’aquest llegat inmaterial.
5. Que Joves d’Esquerra Verda és una organització política juvenil plenament
independent a nivell organitzatiu, econòmic i polític, i que a dia d’avui és
també solvent a tots tres nivells. Així doncs, nosaltres continuem la nostra
activitat i la nostra lluita per una societat socialment justa i ambientalment
sostenible com organització. Tot i això, el nostre partit polític de referència és
ICV, així que la futura dissolució del partit verd català arran de la culminació
del concurs de creditors ens deixarà en una situació excepcional: d’una
banda, serem l’única organització política que farà bandera de manera
inequívoca i explícita de l’ecosocialisme a Catalunya; de l’altra, no tindrem un
partit polític de referència amb el qual treballar i canalitzar les reflexions i
reivindicacions que generem en els nostres espais com organització juvenil.
En tot cas,considerem que per ara no hem d’avançar esdeveniments i ens
centrarem en acompanyar des de les cures els nostres amics i les nostres
amigues d’ICV alhora que continuarem generant discurs, creant alternatives i
manifestant-nos pels drets i les llibertats als carrers i places.
6. Que continuem participant i apostant pels espais de confluència de l’esquerra
transformadora a Catalunya, a l’Estat i en l’àmbit europeu, tal i com portem
fent des del 2015 i com hem tornat a demostrar en el darrer cicle electoral.
Per tant, el nostre compromís amb el projecte dels Comuns, i amb les
propostes amb les quals s’agermana en els àmbits estatal i europeu,
persisteix. La nostra tasca, en aquest sentit, es continuarà centrant en
col·laborar de manera especial amb la resta de companyes i companys joves
d’aquests espais polítics per aprofundir en la confluència, també a nivell
juvenil.
7. Finalment, que el millor i major patrimoni d’Iniciativa per Catalunya Verds és i
serà, sempre, les persones que encara avui en formen part i que han treballat
des de la generositat, i de manera altruista, valenta i compromesa, pels valors
i ideologia de l’organització. Nosaltres continuarem lluitant amb aquestes
persones, amb qui encara compartim lluites i projecte polític per construir un
mon més just, lliure i igualitari.
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