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Vivenciem el Som-hi – AFECTIVITAT I SEXUALITAT 

Història: Canals. 

Habilitat: Advocació i defensa. 

Eix: Afectivitat-sexualitat. 

Resum: L’Isa, la Rosa i la Lida s’assabenten de l’última ocurrència de les amistats: 

donar suport a una campanya de recollida d’un milió de signatures perquè la 

presentadora d’un programa televisiu de màxima audiència entre la població juvenil es 

despulli, segons el repte que ha llançat ella mateixa. Per mobilitzar-se han fet servir 

missatges de mòbil, correus electrònics i Facebook. Amb les mateixes eines, les tres 

amigues decideixen recollir un altre milió de signatures per demanar que els joves 

també siguin convidats a participar en les decisions que els afecten com a part de la 

ciutadania, i no només en qüestions relacionades amb la faràndula i el consum. 

Personatges (11): En Darío, en Beto, dos amics, la Lida, l’Isa, la Rosa, la Paula, una 

noia (desconeguda), una dona del TVO i la presentadora.  

Escenaris: Casa d’en Darío, casa de la Lida, davant del TVO. 

 

Escena 1: En Darío, en Beto i dos amics mirant la TV. 

DARÍO: Cinc-cents i molt, he he he, bé, bé, ja hem arribat a la meitat. 

AMIC 1: Jo conec més gent, ara mateix els truco perquè també votin. 

AMIC 2: Jo també. 

AMIC 1: Uiii, la Paula és impressionant, val la pena (amb veu de desig). 

BETO, parlant per telèfon: Ho emeten ara mateix. Posa TVO, el canal de la gent jove. 

AMIC 2, parlant per telèfon: Només s'ha d'entrar al web de la TVO i votar. 

 

 

Escena 2: La Lida, l'Isa i la Rosa a fora, davant de la casa on hi ha en Darío, 

en Beto i els dos amics. 

LIDA: Quina animació, entrem!! 

 

Escena 3: En Darío, en Beto, els dos amics, la Lida, la Rosa i l'Isa dins de la casa. 

LIDA: Ens pensàvem que us avorriríeu sense nosaltres, però sembla que us ho esteu 

passant d'allò més bé! 
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DARÍO: Més que bé, estem a punt de reunir un milió de signatures a tot el país. 

ISA: I per fer què? Que potser s'ha inundat alguna zona o hi ha algun terratrèmol en 

alguna banda o què? 

DARÍO: No, no, encara no, però quan la Paula compleixi la seva promesa tots 

tremolarem d'emoció. 

Imatges de televisió 

PAULA: Si aconseguiu reunir un milió de signatures, em despullaré davant les 

càmeres! 

Continua l’escena 3 

DARÍO: EI! I a tu, què et passa? 

LIDA: No m'agrada gens el que veig! —diu enfadada. 

DARÍO: No t'agrada que la Paula ens ensenyi aquest cos tan fantàstic que té? 

LIDA: Si ella es vol despullar que ho faci, és el seu cos! 

DARÍO: O potser no vols que nosaltres gaudim mirant-nos-la? 

LIDA: Si és el que voleu... la decisió és vostra. 

DARÍO: Ah, doncs així engega la tele i tothom content. 

LIDA: El que no m'agrada és que només ens tinguin en compte per treure la roba a la 

Paula —li diu a la Rosa. 

AMIC 1: Tens raó, també podríem despullar la Laura, la Patrícia, la Verònica...(riures) 

LIDA: No enteneu res, ja ho veureu! 

 

Escena 4: La Rosa, l'Isa i la Lida davant de l'ordinador. 

LIDA: Cuenta con la gente joven —llegeix de l'ordinador—. Ja està! 

ROSA: I ara? 

LIDA: Trucarem a totes les persones que coneixem i enviarem missatges a tots els 

nostres contactes. 

ISA: Fet! Ens veiem demà a les cinc de la tarda (trucant per telèfon). 

ROSA, trucant per telèfon: Davant de TVO, el canal de la gent jove. 
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DESCONEGUDA, trucant per telèfon: Porteu xiulets, cintes i globus. 

 

Escena 5: Davant de TVO. 

LIDA: La plaça està plena. 

DARÍO: Hem vingut a donar-vos suport. 

DONA del TVO: Hola noies, sou vosaltres les de la comunitat 

virtual Cuenta con la gente joven? 

LIDA: Sí, soc la Lida Domínguez, la impulsora de la xarxa. 

DONA del TVO: Perfecte, m'agradaria que entréssiu a l'estudi per fer una entrevista. 

 

Escena 6: Entrevista. 

PAULA: I què proposeu? 

LIDA: La idea no ens agrada, cada cosa com toca i quan toca, és clar, però pensem 

que podríem despullar alguna cosa més que un cos. 

ISA: Per exemple, els nostres dubtes. 

ROSA: I els nostres somnis i desitjos, en tenim tants! 

PAULA: Molt bé, si amb el milió de signatures he promès treure'm la roba, amb aquest 

munt de gent que heu reunit em comprometo a vestir-me amb la vostra 

millor proposta. 

LIDA: Què us sembla si reunim un milió d'idees? 

PAULA: Per fer què? 

LIDA: Doncs per aconseguir que en aquest país es tingui en compte la gent jove a 

l'hora de prendre decisions. 

Sona el telèfon 

PAULA: Vaja! Aquests canals funcionen de primera, aquí ens arriben les primeres. 
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Preguntes pel debat 

●  Què en penseu, de la història que heu vist? Per què creieu que el canal de 

televisió només compta amb la gent jove per temes poc importants? Què en 

penseu, de la iniciativa de la Lida? 

● Coneixeu altres iniciatives que els mitjans hagin impulsat per mobilitzar la gent 

jove? 

● Quines portes obren les noves tecnologies a la participació de la gent jove? 

● Per què creieu que la Lida no està d’acord amb el programa de TV i amb les 

amistats? 

● Com creieu que se sent? 

● Amb qui compta la Lida per dur a terme la seva iniciativa? Hi ha algú que la 

decebi? Per què? 

 


