FUNCIONAMENT DEL JOC:
Un monitor o monitora ha de ser la facilitadora, que és qui va coordinant les rondes.
Resultat eleccions: Partit 1: 9 representants, Partit 2: 2 representants, Partit 3: 2
representants, Partit 4: 2 representants, Partit 5: 6 representants.

Primera ronda:

Les eleccions municipals han donat uns resultats que equivalen a un

nombre determinat de regidors per grup polític. Quinze dies després, ha començat el primer
ple de la legislatura on es decidirà si hi ha nou equip de govern o s'aniran a noves eleccions.
El grup polític més votat presa la iniciativa i presenta un esborrany de pressupostos per a un
any i algunes mesures extres (aquest grup polític està compost pels monitors i monitores,
excepte el facilitador/a).

Segona ronda: Cada grup polític es reuneix de manera independent durant 15 minuts. Han
de crear un pressupost de d'acord amb la ideologia del seu partit i 32 milions de pressupost, a
repartir en les diferents partides. També poden proposar mesures que no es reflecteixin en el
pressupost. El ple es torna a reunir i cada grup tindrà 5 minuts per a exposar els seus
pressupostos i les seves mesures (expressades en un cartell).

Tercera ronda: Després d'escoltar totes les propostes, cada grup polític es torna a reunir
per a decidir quins de les seves partides pressupostàries i mesures estarien disposats a cedir,
quins serien negociables i quins no (línies vermelles). Per a això es posa al costat de cada
proposada punts amb els colors segons el semàfor (verd-cedir, groc-negociable i vermell
inamovible). Després de 10 minuts, el ple es torna a reunir i el facilitador/a ressalta quines són
les línies verdes, grogues i vermelles de cada partit.

Quarta ronda: Es fan reunions de partits a dos per a intentar arribar a acords. L'ordre de
les trobades fa que es vegin els partits amb més representació entre si. Per exemple: el 1r més
votat amb el 2n més votat, el 3r amb el 4t, i el 5è observa i s'incorpora a parlar amb el 4t quan
aquest acabi. Cada trobada durarà 5 minuts màxim i hi haurà sempre un partit lliure tret que
es vulgui negociar a tres. Després d'un màxim de 20 minuts el ple es torna a reunir. Si hi ha
algun partit que creu que, sumant amb dos, tres o quatre partits pot aconseguir la majoria d'11
regidors per a treure el pressupost endavant, li ho comunica al facilitador o facilitadora i tindrà
10 minuts per a reunir-se amb aquests grups i arribar a un pressupost comú. Passat aquest
temps, es presenta la proposta a la resta de grups i es vota. En cas que existeixi un pressupost
secundat per diferents partits (sumant més d'11 regidors), hi haurà equip de govern i
pressupostos i mesures aprovades. En cas que no hi hagi cap acord entre partits que superi els
11 regidors, el resultat del joc és que cal tornar a fer eleccions.

Cinquena ronda:

El joc ja ha acabat. A cada participant li ha tocat representar una

ideologia política que pot ser que no es correspongui amb les seves pròpies. Ara arriba el

moment de l'anàlisi sobre la realitat, en la qual volem que, a partir de l'experiència fictícia del
joc, facin paral·lelismes amb l'esfera política real i les possibilitats de participació de la
ciutadania en qüestions que intervenen de manera determinant en les nostres vides. Es
podran valorar conceptes com la crisi de participació, la representació política, la influència
dels mercats i els lobbies, així com la influència d'ideologies masclistes, feministes, racistes,
xenòfobes o polítiques inclusives. També podem valorar el xoc d'interessos entre sistema
capitalista i els recursos del nostre planeta.

Conceptes que es treballen:
Crisi ecològica/social/política, participació, desigualtats, democràcia.

Durada aproximada: 2 hores
Materials necessaris





targeta característiques Àgora
targetes partits polítics
cartolina
retoladors

