MISSIÓ LOBBY DE TOTES EN L’EIX RELAT SOM 1-3-2018:
Dissenyar una campanya comunicativa sobre la participació radical i en xarxa.
Objectius de la campanya comunicativa:
Despertar l'interès ciutadà per la participació (especialment, però no solament en Decidim)
en un moment social crític i ambivalent.
Posicionar la imatge pública de Decidim des de coordenades fresques, més enllà de la
institució.
Delinear les coordenades mestres d'un lobby de la democràcia i de la participació radicals,
un lobby de totes, per potenciar les polítiques de participació (i defensi les que ja s'implementen).

METODOLOGIA:

Enmarcar el context: definir el context, visibilitzar l’objectiu per
a la SOM (inici del disseny de campanya i objectius d’aquesta –
recollint el treball fet al Lab-). Preguntar: Algun altre Objectiu?

Juanli i Antonio
en plenari

7’

Explicar a) estructura/dinàmica de la metodologia i b) rol de
facilitació.

Facilitadores en
plenari

3’

Plenari d’eix i treball en subgrups (grup 1: participació, grup 2:
imatge, grup 3: lobby, grup x: segons si algú ha proposat algun
altre objectiu en el punt 1).
3a) (15’) Plenari d’eix:
 Generar
estratègies/objectius/propostes
(Pas
1
document DecideMadrid): Com ho fem per aconseguir
l’objectiu estratègic del subgrup: a través de quins objectius
operatius-proposta?: Què volem aconseguir –imatge
específica de resultat-? Com les persones poden col·laborarhi? Quina és la crida a l’acció que fem? Exemple grup 1:
Desplegar accions de teatre-fòrum a diferents espais públics
per posar en valor la participació i despertar l’interès per
participar en els assumptes públics.
Les idees es separaran de manera coherent als subgrups de
treball posterior (participació, imatge, lobby, altres que hagin
sorgit en el punt 1 de la present de la metodologia).
 Un cop tinguem propostes, es prioritzaran (per exemple,
amb gomets) atenent a aquelles que més motiven i/o més
impacte tenen en els objectius.
3b) En subgrups i proposta a proposta (per ordre de prioritat):
 (10’) Públic objectiu (Pas 2 document DecideMadrid): A
quin públic volem arribar? Perfil (gènere, lloc de residència,
ocupació, perfil socioeconòmic). Interessos comuns,
preferències o actituds. Territori. Exemple: veïnat del barri x.
 (15’) PUNT ON CENTRAR-NOS MÉS. Idees força (Pas 3
document Decide Madrid): Quin és el missatge? Quines són
les idees força?: narrativa amb frases senzilles, breus i
directes i que evoquen imatges i emocions entorn al què, el
per què, el quan i l’on. Posarem en targetes: “eslògan” + grup
al que correspon + signatura, després mirarem el grau de
consens i cada promotor/a es farà responsable de pujar-la a
la plataforma. Exemple: som experts en el nostre barri,
#Experts/es, co-construïm junts/es?, junts/es som +,
narrativa: “som experts en nosaltres, en la cultura, en les
nostres necessitats... per què tenim una experiència
quotidiana en el nostre barri ja que hi vivim cada dia...”, etc.

Subgrups i
facilitadors/es
corresponents.

70’

1





Posarem en targetes: idees força + grup al que correspon +
signatura, després mirarem el grau de consens i cada
promotor/a es farà responsable de pujar la idea a la
plataforma Decidim. En específic, per a fer-ho, seguirem els
següents passos:
(2’) Explicació per part de les facilitadores.
(2’) Reflexió individual.
(10’) Compartir escrivint en targetes “eslògans” i
hastags (cada idea en una targeta, lletra majúscula i
grossa). Contingut a incloure: eslògan + hastag + nom
promotor/a.
(2’) Ponderació o bé amb gomets o bé dibuixant un “+”
a les dos que més ens encaixin.
(10’) Discussió i decisió de quines es pugen al meta.
(15’) Canals (Pas 4 document DecideMadrid): ¿Quin és el
lloc, mitjà, la xarxa social, situació i moment més adequat per
contactar amb el públic objectiu? Quins són el Canals,
depenent del públic (contextos i què per a cada context).
Exemple: cartells i octavetes al mercat, comerços, Centre
Cívic, etc.; reunions amb les entitats del barri per explicar-los
la idea i convidar-les a col·laborar; MC; RRSS.
PROBABLE NO HO FEM. Calendari (Pas 5 DecideMadrid):
Quina és la data límit per tenir el resultat de la proposta
materialitzat? Quan i com és el llançament de les diferents
fites de la proposta? Exemple: 8 març difusió cartells, 16
març repartiment octavetes al mercat,..., 7 abril comunicat de
premsa, 8 abril teatre-fòrum sobre el valor de la participació.

SI HI HA TEMPS. Plenari: tancament en plenari del treball dels
subgrups + compromís de treball en grups de telegram.

ANNEX (KIT DECIDE MADRID):

2

Plenari

10’

3

