
A la sortida d’una freqüentada discoteca del centre
de la ciutat es troben dos grups de joves que s’em-
branquen en una discussió...

Tot comença amb insults, provocacions i l’acusació
d’haver volgut robar una moto.
En un dels grups hi ha uns quants joves immigrants,
cosa que sembla fer incrementar els insults de 
l’altre grup.
Els veïns es queixen del soroll i la cridòria dels joves,
i els amenacen d’avisar la policia local.
De cop i volta, un jove n’agredeix un altre i esclata
una baralla confusa.
Abans que la baralla vagi més enllà, arriba... 
l’autoritat.

La policia deté joves dels dos grups, que són denun-
ciats per altercat públic i resistència a l’autoritat.
En el judici s’acusen mútuament d’haver començat la
baralla. Ni els testimonis ni la policia ho aclareixen.
Però el jutge és un enrotllat (quina sort!) i... només
els condemna a entendre’s.
Els dos grups de joves, les seves mares i els seus
pares (la majoria d’ells són menors d’edat) i els veïns
han de reunir-se i arribar a un acord per impedir
que la situació es repeteixi.
A la reunió també hi participaran agents de la poli-
cia, i un equip de mediadors i un altre d’educadors.

Ànim!, que no serà fàcil...

SITUACIÓ DE PARTIDA

a la sortida de la

DISCO
BARALLA
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Sou un grup de joves que us acabeu de conèixer a
la discoteca. Entre vosaltres hi ha nois i noies, joves
espanyols i també immigrants.

Vau sortir de la discoteca a xerrar una estona i... va
començar la baralla.

A les vostres mares i els vostres pares no els va fer
cap gràcia la trucada de la policia local... i encara
menys haver d’acompanyar-vos al judici.

La sentència del jutge us condemna a entendre-
us amb els joves de l’altre grup i a no ficar-vos
en més baralles.

GRUP DE JOVES 1

Sou un grup de joves que fa molt de temps
que aneu junts de marxa. Entre vosaltres hi
ha nois i noies. Veniu tots del mateix barri
i sou tots espanyols.

Vau sortir de la discoteca i... hi havia uns
xavals tocant les vostres motos... i a més us
van contestar malament.

A les vostres mares i els vostres pares no els
va fer cap gràcia la trucada de la policia
local... i encara menys haver d’acompan-
yar-vos al judici.

La sentència del jutge us condemna a
entendre-us amb els joves de l’altre grup i
a no ficar-vos en més baralles.

GRUP DE JOVES 2

.



Sou les mares i els pares dels joves del grup
1. Entre vosaltres hi ha famílies espanyoles
i immigrants.

No us va fer cap gràcia que els vostres fills i
les vostres filles es fiquessin en aquella
baralla, i tampoc us agraden els llocs on van
de marxa..., però ells i elles són el primer.

La sentència del jutge us obliga a assistir a
la reunió perquè participeu en l’educació
dels vostres fills.

Teniu l’obligació i la responsabilitat de fer
que els joves aconsegueixin arribar a un
acord.

MARES I PARES DEL GRUP 1

Sou les mares i els pares dels joves del grup
2. Sou tots espanyoles i veïns del mateix
barri.

No us va fer cap gràcia que els vostres fills
i les vostres filles es fiquessin en aquella
baralla, i tampoc us agraden els llocs on
van de marxa..., però ells i elles són el pri-
mer.

La sentència del jutge us obliga a assistir a
la reunió perquè participeu en l’educació
dels vostres fills.

Teniu l’obligació i la responsabilitat de fer
que els joves aconsegueixin arribar a un
acord.

MARES I PARES DEL GRUP 2
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Sou els veïns del carrer on hi ha la discote-
ca. Esteu farts de la maleïda discoteca i de
les baralles que hi ha cada cap de setmana.

Aquella nit vau trucar a la policia local per-
què intervingués en la baralla i després vau
denunciar, una vegada més, els responsa-
bles de la discoteca.

Esteu disposats a anar a la reunió com a
afectats pel que passa al vostre carrer, que
no us deixa dormir.

Voleu trobar una solució als vostres pro-
blemes.

ELS VEÏNS

L’AUTORITAT (POLICIA LOCAL)

Sou els agents de policia que aquella nit vau estar
separant i detenint aquells joves que es barallaven.

Vau rebre una trucada d’un veí que es queixava del
soroll i volia posar una denúncia i, més tard, una
altra trucada d’una veïna alarmada per la baralla.

Vau anar-hi de seguida i vau arribar abans que hi
hagués cap ferit. Vau detenir cinc joves de cada
grup.

Anireu a la reunió perquè ho mana el jutge. Per a
vosaltres aquestes baralles són una situació massa
normal, gairebé quotidiana. Tot i que, potser,

aquesta vegada s’arribi a un acord.
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