ACTIVITATS JOVES
Títol de l’activitat: Eleccions Express
Es tracta d’una anàlisi de la realitat que fan les i els joves des de casa. Enviem les pautes a
les joves perquè facin l’activitat a casa. Un cop feta, hauran d’enviar a les monis del grup les
respostes i vosaltres haureu de fer el recull de quins són aquells temes que més els
preocupeni/o que els agradaria poder dir-hi alguna cosa.

Edat de les participants: els grups de joves dels esplais. A partir de 13 anys, fins als 18
anys.

Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat es realitzarà mitjançant un canal online. Tant pot ser per Whatsapp,
Hangouts, Skype, Zoom, Jitsi, etc. Les monitores escolliu si preferiu gravar un vídeo
explicatiu, escriure un text informatiu, fer una videotrucada amb tots els joves, etc. Si
s’escull l’última opció, però creieu que sou masses joves per una sola trucada, podeu partir
el grup en diferents videotrucades i que cada monitora dinamitzi una “sala”. Els tempos
d’aquesta activitat són molt variables. Es tracta d’una activitat llarga, però podeu fer que
duri tota una tarda i vespre, o bé partir-la en diversos dies. Sentiu-vos lliures d’adaptar-ho a
la realitat del vostre grup.
Es creen doncs, grups de 3 i 6 persones cada un. Es demanarà que surti una portaveu per
cada grup. A aquesta persona responsable li farem arribar un enllaç a un Drive on hi haurem
adjuntat la següent carta:
Ens trobem al poble de XXX (el vostre barri o poble), on l’ambient últimament està més crispat
del normal. La població no està massa contenta amb algunes de les actituds i polítiques que està
duent a terme l’equip de govern actual. Ahir al vespre alguns dels veïns i veïnes van bombardejar
a trucades l’ajuntament per demanar la dimissió de les actuals responsables del desastre de
gestió municipal… Sorprenentment, aquest matí tot l’equip de govern ha convocat noves
eleccions i després han dimitit, dissolent els seus respectius partits polítics… Així doncs, ens
trobem en la situació d’unes eleccions a la vista sense els partits que sempre s’han presentat i
governat, essent una oportunitat de canviar tot allò que no ens agrada i aportar noves visions de
la situació actual per poder millorar.
Les eleccions se celebraran XXX (vosaltres escolliu el tempos). Així doncs, durant el dia d’avui es
podran crear i presentar tots els grups polítics que vulguin optar a governar XXX (el vostre barri
o poble). A la nit hi haurà el debat electoral, per poder presentar-se formalment i fer preguntes a
la resta de grups polítics sobre el seu programa electoral.
Juntament amb la carta els hi fem arribar les indicacions que han d’escollir el seu nom del
partit polític, el seu logo i eslògan. Hauran de crear una carpeta al Drive on penjar-ho. Els hi
donem un dia/hora límit per haver penjat totes aquestes creacions.

Un cop hagin penjat tots els logos i eslògans, les monitores enviarem el següent pas. Els
demanem que creïn un programa electoral. Els hi donem un seguit d’ítems d’ajuda, però
poden fer servir els que elles i ells creguin. Seguidament teniu un model de missatge per
passar-los-hi.
Ara que ja teniu nom, logo i eslògan l’objectiu següent és crear el vostre programa electoral! Per
poder-ho fer, us adjuntem una plantilla base que us pot ajudar en la construcció del programa.
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Salut
Cultura
Esports
Alimentació
Relacions
Oci
Habitatge
Seguretat
Educació
Urbanisme
Altres

Aquests ítems són una ajuda, no cal que els seguiu obligatòriament. Si voleu, podeu
modificar-los i fer noves propostes, amb una petita explicació de cadascun d’aquestes.
Un cop creat el seu programa, els hi demanem que facin un vídeo promocional. Poden
gravar-se un tros cada integrant del grup a casa seva, pot fer-ho només la persona
representant, una altra persona del grup, etc. Lliure elecció! Aquests vídeos es penjaran a la
mateixa carpeta del drive on hi ha els logos, eslògan i nom del partit. D’aquesta manera la
resta de partits podran veure els vídeos, dels quals s’hauran de pensar 3 preguntes a
fer-los-hi.
Altre cop, els tempos que separen les dues activitats les escolliu vosaltres. Es pot deixar una
estona perquè pensin les preguntes i fer el debat directament, o bé fer-ho l’endemà.
A continuació es farà el debat electoral
. Totes les participants entraran dins una
videotrucada, l’Skype per exemple deixa entrar fins a 50 persones, un màxim de 40 minuts.
Si creieu que sou masses podeu demanar que entrin tan sols dues persones de cada equip. El
rol de les monitores serà el de dinamitzar el debat. Decidiu vosaltres quin grup comença.
El grup es presenta, ell i el seu programa electoral a grans trets. Una vegada han acabat, la
resta de grups els poden fer les preguntes que han preparat l’estona abans i el grup ha de
respondre. Perquè l’activitat no es torni un caos, seria bona idea que tots els participants
tinguin el micròfon apagat i que en voler parlar, aixequin la mà, d'aquesta manera la
persona dinamitzadora pot donar permís per obrir micro i interactuar. Es farà el mateix
procés per cada grup. Un cop acabin tots els grups, les monitores donaran per acabat el
debat i explicaran l’últim pas.
Es passarà un enllaç del Google Forms, que prèviament hauran creat les monitores, amb els
noms de tots els partits polítics. Aquest qüestionari servirà per votar els partits. Un vot per

jove. A configuració existeix l’opció “limita a una resposta”, que farà que només es pugui
votar un cop. Finalment, quan totes les i els joves hagin votat, les monitores recolliran els
resultats i ho comunicaran a tots els grups.

Retorn de l’esplai a Esplac:
Retorn! Totes aquestes respostes les podeu fer arribar:
● Correu electrònic (organització@esplac.cat)
● Telegram de l’Esplaiada 2021 (670607171)
● Instagram (@esplaiscatalans)
● Coordinadora de Sector (per WhatsApp o correu electrònic)

Rol de les monitores:
Sentiu-vos lliures d’adaptar l’activitat al grup i les seves necessitats!
D’altra banda, s'haurà d’enviar l’activitat a les joves i fer el recull de les respostes.

