
                                                 

 

 

          

 

Normes de la tertúlia-debat metropolità  

“La Metropolitana, tertúlia amb espuma” 
 

1. Hi ha un nombre limitat de ponents (mínim 2, màxim 4) i un tema central per a 

cada tertúlia. 

2. Les persones convidades tenen 20 minuts per centrar el tema, a repartir de forma 

equitativa entre ells. És a dir: 2 convidats, 10 minuts per cap, 3 convidats, 6,6 min 

per cap... 

3. Tots els convidats i convidades hauran d’acceptar aquestes normes per poder 

participar-hi. 

4. A partir de les preguntes i intervencions dels participants, la tertúlia pren vida 

pròpia. 

5. L’objectiu és intercanviar punts de vista, posar-se al dia, compartir experiències, 

valorar, reflexionar, debatre… amb el límit propi de les converses i les 

participacions. 

6. Es tracta d’una conversa distesa, al voltant d’unes cerveses i alguna cosa per picar 

(patates, cacauets,..) en un bar, o altre espai d’ambient distès. 

7. Es pot interrompre i preguntar quan es vulgui, respectant les paraules preses. 

8. Demanem puntualitat a l’hora de començar, per evitar degoteigs i molèsties 

innecessàries. 

9. No hi ha data de convocatòria fixa. Es realitzaran quan hi hagi un tema, ponent i 

data disponible.  

10. Pot venir qui ho desitgi però cal fer confirmació prèvia per facilitar la logística 

(preparació de l’espai, planificació de begudes i altres suficients, etc.) 

11. Les entitats organitzadores presentaran els convidats i/o convidades, faran 

preguntes i demanaran suggeriments però no faran un ús excessiu de la paraula. 

12. La primera ronda de cerveses va a càrrec del PEMB. A partir d’aquí, cada particiant 

es pagarà les seves cerveses i/o altres, excepte en els casos en els que 

l’organització hagi trobat patrocinador (s’anunciarà pertinentment). 

13. Després de cada trobada es farà un resum i es penjarà als webs i xarxes dels 

organitzadors. 
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14. Durant la tertúlia es faran fotos i es penjaran a la xarxa: la participació du implícita 

la cessió dels drets d’imatge (també hi ha l’opció d’amagar-se sota la taula). 

15. Durant la tertúlia és imprescindible silenciar els mòbils i altres dispositius, però es 

poden fer piulades i repiulades a discreció. Per a cada tertúlia, els organitzadors 

suggeriran un hashtag. 

 

 

 

 

 


