Doc 4.2 - Protocols per als debats (fòrums joves)
sobre el diagnòstic inicial de la realitat juvenil al
territori

(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

Caldrà informar del procés de debat l’ajuntament o la mancomunitat abans de començar i donar-li la informació recollida.

Protocol per als debats amb joves i persones adultes que són informadores clau:
1.- Realitzar debats separats:
• Joves (per edats, almenys adolescents i preadolescents d’una banda, i resta de joves, d’altra),
• Informadores clau i responsables de recursos
• Personal polític i tècnic municipal juntament amb joves
2.- Les persones que participen en els debats haurien d’haver sigut prèviament entrevistades (informadores clau, responsables de recursos, joves
seleccionades) o enquestades (joves).

3.- La realització de l’entrevista o enquesta cal utilitzar-la com a “ganxo” per aconseguir participants en els debats. Per tant, la convocatòria dels fòrums

de debat ha d’estar definida (dies i llocs de realització) abans de fer les entrevistes i enquestes sobre interessos, demandes, necessitats, problemes i preocupacions. De les persones interessades ens quedem amb el contacte per avisar-les quan es concrete l’horari exacte dels debats.

4.- Els debats es faran per temàtiques i no generals, independentment que, en cada debat temàtic, es faça una presentació del resum de la realitat
juvenil general del territori.

5.- Els temes a debatre hauran de ser aquells que hagen eixit de les entrevistes i enquestes. Pot proposar-se el debat d’altres temes (les dades dels
quals es consideren significatives), però cal motivar-los mostrant de manera comprensible i atractiva allò que justifica el debat dels dits temes.

6.- Convocatòria. Consulteu exemple de Doc 3.4.b:
•
•
•
•
•
•

Campanyes informatives en xarxes
Donar la convocatòria presencialment, acudint als espais on estan les persones joves i no únicament per xarxes
Cartelleria en llocs clau
Mitjans de confirmació d’assistència per a tindre previsió (correus, XXSS, Doodle, telèfon…). Generació de compromís mínim per a assistir-hi
Col·laboració amb informadores clau i associacions
Temporalització:
• Convocatòria amb antelació mínima de dues setmanes
• Temporalització adaptada a la franja d’edat

7. - Guió del debat:
a)
b)

c)
d)
e)

Dinàmiques de presentació i de desinhibició de les persones assistents
Presentació del diagnòstic de la realitat juvenil del territori
• Resum de la realitat juvenil del territori:
• Dades secundàries generals sobre la població jove i el territori
• Recursos per a joves del territori
• Demandes, necessitats, problemes, preocupacions, interessos de la població jove del territori
• Dades secundàries que es tinguen sobre la temàtica del debat concret convocat
• Dades amb detall sobre recursos relacionats amb la temàtica del debat concret convocat
• Informació recollida en enquestes (a persones joves) i entrevistes (a persones adultes i joves) relacionada amb la temàtica del debat
concret convocat
Debat i conclusions
Creació de grups que concreten més alguna proposta o vulguen desenvolupar-la. Quedar per a acompanyar aquest treball de concreció o
desenvolupament
Concretar el trasllat de les propostes a personal tècnic i polític municipal
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7.1.- Contingut de la presentació de la informació recollida en enquestes i entrevistes relacionada amb la temàtica del debat concret convocat:
• Llista de propostes recollides (totes) de cada part temàtica sobre la qual es planteja el debat (taula final del Doc 4.1).
• Resum de tota la llista acompanyat de preguntes referents a:
• les propostes contradictòries
• les més repetides
• les que comporten conseqüències fora de la temàtica (danys col·laterals)
• la possible viabilitat de les propostes
• algunes dificultats que es puguen deduir fàcilment
• etc.
7.2.- Tècniques de debat. Qualsevol tècnica que triem ha de permetre prioritzar i ordenar les propostes:
• Utilitzar el repàs a la informació recollida en les enquestes i entrevistes, amb la tècnica Delibera, per ordenar les propostes, en combinació
amb una pluja d’idees o amb Phillips 66.
• Plantejar els debats a través d’una metodologia interrogativa (de preguntes/qüestions) com element potenciador de la motivació
• Amb persones adultes es poden utilitzar altres tècniques: delphi, anàlisi causa-efecte, estudi de cas, jurat…
7.3.- Alguns detalls a tindre en compte en els debats:
• Evitar tarimes per facilitar la participació
• Control de temps d’intervencions amb fórmula del programa 59 segons, amb cronòmetre
• Estar alerta per evitar els debats a dos, la monopolització de les intervencions o els debats circulars
• Utilitzar dades que motiven la discussió
• Fer preguntes elaborades i adients per a obtindre propostes reflexionades

Protocol per als debats amb personal polític i tècnic municipal i joves:
1.- Aquests debats es realitzaran després dels de joves i persones adultes, en el termini màxim d’un mes des que acabe l’anterior bloc de debats.
2.- Previ al debat joves - p. polític- p. tècnic caldrà fer una presentació presencial de dades i propostes, tant a la representació política com a la
tècnica municipal (d’obligatòria assistència):

• Presentació del resum de la realitat juvenil general del territori:
• Dades secundàries generals sobre la població jove i el territori
• Recursos per a joves del territori
• Demandes, necessitats, problemes, preocupacions, interessos de la població jove del territori
• Presentació de les propostes, que inclouran els detalls, tant de les dades i informacions concretes de la temàtica de la proposta com de les
propostes. És a dir, de cada proposta caldrà:
• Dades secundàries que es tinguen sobre la temàtica de la proposta
• Dades amb detall sobre recursos relacionats amb la temàtica de la proposta
• Informació recollida en enquestes (a joves) i entrevistes (a persones adultes i joves) relacionada amb la temàtica de la proposta
• Proposta presentada amb el màxim detall possible

3.- Valoració de la viabilitat tècnica i política de cadascuna de les propostes, abans del debat joves- p. polític.
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4.- Presentació de propostes a personal polític per part de joves. La presència de personal tècnic en el debat permetrà un col·loqui més realista
sobre cada proposta. Guió:

•
•
•
•
•
•

Dinàmica de presentació de les persones assistents
Presentació de cadascuna de les propostes per part de les persones joves
Presentació de la viabilitat tècnica i viabilitat política de les propostes presentades, per part del personal polític i tècnic
Debat sobre cadascuna de les propostes: intervencions, amb moderador/a, de 2 minuts com a màxim cadascuna
Conclusions, si n’hi ha
Creació, si cal, d’un grup jove-polític-tècnic de seguiment del desenvolupament de cada proposta, fitxant-ne les dades.

4.1.- No ha d’haver-hi una excessiva presència de persones adultes en els debats joves-polític.
4.2.- Després d’una primera part de presentació de propostes, es debatrà per blocs temàtics, o fins i tot per grups al voltant de propostes concretes.

