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Participa i fes les teves preguntes  

als candidats a les eleccions 

al Parlament de Catalunya 
 

Dincat està organitzant una campanya 

per a les eleccions 

al Parlament de Catalunya 

que tindran lloc 

el 14 de febrer de l’any 2021. 

 

El lema d’aquesta campanya és: 

“No som invisibles. Tenim VOT”.  

 

 

Què farem? 

 

Dincat organitzarà un acte 

amb els diferents candidats  

dels partits polítics 

a les eleccions al Parlament de Catalunya 

del 14 de febrer.  

 

Volem que sigui un acte  

on puguem compartir 

les nostres preocupacions 

i les nostres demandes 

als representants polítics,. 

 

També volem que en aquest acte 

hi participin moltes persones 

i comptar amb el màxim 

de col·laboració possible. 
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Com es pot participar? 

 

Aquest any l’acte serà virtual, 

i les preguntes es faran  

a través de vídeos curts que ens envieu. 

 

Així que si vols enviar una pregunta 

als representants polítics 

ho hauràs de fer 

seguint els següents passos: 

 

Pas 1: 

Has de gravar un vídeo 

amb la pregunta que li vols fer 

als representants polítics. 

 

 Aquest vídeo ha de ser curt 

i ha durar 1 minut de temps màxim. 

 

 Has de gravar el vídeo 

amb el telèfon mòbil 

en posició horitzontal i no vertical, 

com es veu la imatge 

 

Pas 2: 

 

Has d’enviar el teu vídeo per WhatsAPP 

al següent número de telèfon: 

682 82 17 17 

 

Quan enviïs el vídeo, 

envia’ns també un missatge 

amb el teu nom i cognoms. 
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Què més pots fer? 

 

Si vols, també pots compartir el teu vídeo 

a les xarxes socials. 

 

Com ho has de fer: 

 

 Has d’etiquetar a Dincat 

de la següent forma: 

@dincat 

 

 Has d’utilitzar el hashtag: 

#NoSomInvisblesTenimVot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui pot participar? 

 

Poden participar les següents persones: 

 

 Persones amb discapacitat intel·lectual 

 Familiars 

 Professionals d’entitats.  

 

 

Últim dia per enviar el vídeo? 

 

La data límit per enviar el teu vídeo a Dincat 

és el dia 31 de desembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Hashtag: 

Un hashtag són una o diverses paraules  
amb el símbol del coixinet (#) al davant, 

per identificar un tema concret 

a les xarxes socials 
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Quin ús es farà dels vídeos? 

 

Alguns vídeos es compartiran 

a través de xarxes socials, 

i altres vídeos es veuran durant l’acte 

amb els representants polítics 

per tenir la resposta directa 

dels representants polítics. 


