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http://www.promesaselectorales.org
 
 
Promesas Electorales és el nom del certamen iberoamericà de campanyes electorals 

que impulsen Fran Parodi, Juan Víctor Izquierdo i Xavier Peytibi. Aquesta nova 

iniciativa, que es va fer pública fa uns dies, té com a objectiu servir com a 

plataforma per donar a conèixer les idees i propostes de nous talents que 

comparteixen la passió per la comunicació política, al mateix temps que es genera 

un marc de relació i contacte entre joves promeses i professionals i empreses que 

desenvolupen la seva tasca en aquest camp, aquí ia Llatinoamèrica. 

 

A través d'aquest concurs s'ofereix l'oportunitat de "assessorar" a un candidat / 

candidata en algun àmbit concret de comunicació estratègica dins d'una campanya 

electoral real (existeixen 10 categories diferents de les de presentar i els 

participants poden presentar sols o en grup - de fins a 4 persones-i presentar les 

seves propostes en una o en diferents categories). 

 

La mecànica és la següent: a tots els participants inscrits, se'ls facilitarà el pròxim 

dia 24 un brief de campanya, detallant de quina campanya i país es tracta, a quin 

partit i candidat / a s'ha de assessorar. Com que és una campanya real, totes les 

dades informatius d'interès estaran disponibles a la Xarxa per solucionar qualsevol 

dubte i ajudar a la pròpia estratègia. Podeu consultar tots els detalls a la pàgina. 

 

Aquest projecte compta amb un ampli jurat, en el qual tinc el plaer de participar al 

costat de col · laboradors, col · legues i amics. Segur que serà una oportunitat per 

descobrir nous talents, idees i propostes creatives, mentre compartim coneixement 

i experiències. Un repte estimulant que esperem compti amb una amplia 

participació i iniciatives interessants. Tota la sort! 

Per a qualsevol dubte, o més informació, podeu a contactar amb els organitzadors a 

través: info@promesaselectorales.org, a Twitter (@ p_electorales) i Facebook. El 

certamen és una iniciativa de Beers&Politics i d’Archivo Electoral.  
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