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Vivenciem el Som-hi – PARTICIPACIÓ 

Història: On ho fem? 

Habilitat: Comunicació interpersonal. 

Eix: Participació. 

Descripció 

Arran de les queixes dels veïns, la policia decideix clausurar el local en què es 

reuneixen els amics de la Lida. Com que ara ja no tenen un «territori» propi, intenten 

quedar al parc, però també els en fan fora. Ho troben injust, perquè l'únic que volen és 

poder disposar d'un espai de reunió. Aleshores decideixen provar sort a internet i 

exposen el cas al web de l'Ajuntament. Per sorpresa, reben de seguida la resposta de 

l'alcalde, que els convida a una trobada per parlar de les seves necessitats. 

Personatges (10): En Gust, la Rosa, la Lida, un amic, la Lida, en Darío, dos policies, 

un veí i en Miquel.  

Escenaris: Parc, carrer, local, casa de la Lida, sala de plens.  

 

Escena 1: En Gust i la Rosa al parc. 

GUST: Si no podem estar-nos ni al carrers ni als parcs, acabarem al fons de la ria. 

ROSA: Bona idea, Gust, allà segur que no ens molestaran i nosaltres tampoc no 

molestarem ningú. 

Escena 2: La Lida i la Rosa pel carrer. 

LIDA: Aquests locals estan lliures des de fa anys, podem reunir diners i llogar-ne un. 

ROSA: Ui, Lida! Quina idea tan bona! 

LIDA: Segur que als propietaris els afavorirà cobrar uns diners en comptes de tenir un 

local tancat. 

Escena 3: Al local (la Rosa, un amic, la Lida, en Darío, dos policies i un veí). 

ROSA: La meva àvia m'ha regalat aquesta cadira. 

AMIC 1: Jo he portat aquesta catifa. 

LIDA:  Ens mereixem això i molt més. 

DARÍO, obrint una ampolla de cava: Això s'ha de celebrar! 
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ROSA: Aquí uns vasos. 

LIDA: Visca la independència. 

Riures 

VEÍ, trucant a la policia des de casa seva amb el so de la música de fons: Això 

és insuportable, des que van arribar no hem pogut tornar a aclucar l'ull. 

Una patrulla de policia es dirigeix cap el local dels joves 

POLICIA 1, dirigint-se als joves: Us ho passeu bé, oi? 

POLICIA 2: Tan bé com els veïns. 

AMIC 2, amb veu d'haver begut molt: Brindem per ells!  

POLICIA 1: És hora d'anar a dormir, vinga, tothom a casa, ràpid! 

POLICIA 2: Això ho precintem. 

Escena 4: Al parc (la Lida, la Rosa i en Darío). 

LIDA: Si no ens deixen estar-nos al parc, ni al carrer ni en un local, ja sé on podem 

anar. 

ROSA: M'agrada que la meva amiga parli amb tanta seguretat. 

DARÍO: Vigila Lida, necessitem un lloc on la guàrdia urbana no vingui una altra 

vegada a aigualir-nos la festa. 

Escena 5: La Rosa i la Lida davant d'un ordinador. 

LIDA: Mireu! Ningú no ens podrà fer fora del ciberespai! 

ROSA: Hem de fer valer els nostres drets. Mira! Un blog ciutadà. 

LIDA: Perfecte, els explicarem que ja ens han fet fora de tres llocs diferents. 

«Aleshores on vols que ens estiguem, al fons de la ria o al cim d'un 

pujol?» —escriu al blog ciutadà. 

LIDA: Ha respòs un tal Miquel, això sí que no m'ho esperava. 

ROSA: L'alcalde es diu així. 

LIDA:(Llegeix la resposta) Per mi és un plaer que la gent jove del 

municipi ens parli dels seus problemes, i busqui suport per trobar 
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solucions. Us convido a reunir-nos tots plegats al proper dijous a la sala 

de plens. 

Escena 6: Sala de plens (el veí, la Lida, la Rosa, en Miquel (l’Alcalde) i en Gust). 

VEÍ: Jo tinc dret a dormir! 

LIDA: I nosaltres a reunir-nos. 

ROSA: I a escoltar música. 

MIQUEL: Tothom té drets i deures. Què us sembla si arribem a un acord perquè 

dormir i divertir-se sigui possible? 

LIDA: Bé, hi ha res més que vulgueu incloure a aquestes normes de convivència? 

GUST: Jo crec que ja hi és tot el que hem acordat amb el veïnat, amb l'amo del local, 

amb l'ajuntament i amb els companys del grup. 

Escena 7: Al local (la Lida, els dos policies, el veí i en Darío).  

Arriba la policia i el veí. 

LIDA: I ara què hem fet? 

POLICIA 2: Us venim a saludar. 

VEÍ: Si m’ho permeteu, tinc un sofà vell a casa on si m’assec no m'aixeco. Li he fet una 

foto perquè hi feu una ullada i em digueu si us interessa. 

DARÍO: No valdria més que ens el portés per veure’l en directe? 

LIDA: Hi ha cap problema si abans el porta a entapissar? 

Riuen tots. 

VEÍ: No m'hauria pensat mai que tindria amistats d'aquesta edat (riu), i tan 

desvergonyides. 

Preguntes pel debat: 

● Què n’opineu, de la història? Com hauria canviat la situació si el grup de jovent 

hagués pensat en el veïnat des del principi? 

● Per què creieu que el jovent té dificultats per controlar-se i molesta el veïnat? I 

vosaltres, hi ha alguna situació en la qual penseu que no us heu pogut 
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controlar i heu molestat algú? Això només li passa al jovent o també a 

persones d’altres edats? 

● Us ha sorprès la reacció de l’avi? Penseu que hi ha algú del vostre entorn que 

us sorprendria en una situació semblant? Quines de les coses que fa la gent 

jove creieu que són més difícils d’entendre per a les persones més grans? 

● La Lida pren la iniciativa per solucionar el problema. Se us acudeixen altres 

solucions possibles? Totes les solucions són iguals de fàcils? Penseu que si us 

passés això a la vostra ciutat ho podríeu solucionar així? 

● Heu pensat mai a posar-vos en contacte amb l’Ajuntament? Per què sí, o per 

què no? Sabeu quins programes té en marxa, l’Ajuntament, per al jovent de la 

vostra edat? 

● Per què creieu que és imprescindible la cooperació de tothom per arribar a 

solucions? Finalment, per què creieu que el veïnat i la gent jove confien els uns 

en els altres per solucionar la qüestió i mantenir el pacte? 

 


