Annex: Rols Viure plegats

Un/a pianista professional de 22 anys
Informació que no cal compartir

Nom:

Caràcter:

Gustavo/Violeta

És una persona introvertida i aparentment distant. No expressa mai la seva

Origen:

opinió. Fa una escolta activa i vol sempre escoltar l’opinió de tothom.

Gustavo/Violeta va néixer a León però des que és adolescent s’ha passat

Experiències viscudes:

més de 10 dies seguits a casa. Els seus pares, ja grans, viuen a León però

Sempre li han demanat l’excel·lència i ha tingut un elevat grau d’exigència. Ha

la vida viatjant. S’ha establert a la ciutat des de fa 4 anys però no passa

Gustavo/Violeta des de petit va marxar de casa i no té massa relació familiar.

quasi ni els veu ni hi parla.

hagut de renunciar a la vida social i a moltes relacions personals per la seva

Ocupació:
Gustavo/Violeta és pianista professional.
Aficions:
Li agrada molt la música, especialment la clàssica i l’electrònica.

Sempre que està a casa aprofita per anar a córrer per la ciutat. És un gran
lector de llibres. Té la casa plena de plantes que canvia de posició tot
sovint. Gustavo/Violeta és molt aficionada a la premsa nacional i

carrera professional. No se li han vist companyies i no es relaciona massa amb
la gent. Quan és a casa composa música amb l’ordinador i fa mescles amb el
piano
Objectius:
Gustavo/Violeta vol seguir amb el seu tipus de vida, dedicar-se a la música
fins que pugui i quan arribi a la vellesa, viatjar pel món per anar als concerts
que ara no pot anar.

internacional, quan és a casa o està de viatge busca errades dins dels

Atribut:

articles dels diaris que comenta a través de les seves famoses cartes al

Quan es demana voluntaris per tasques a fer sempre recorda que ell/a es passa

director que envia almenys puntualment cada setmana. La seva màxima

moltes hores fora de casa. Està poc avessat a la vida en comunitat i és més

satisfacció és que el diari li doni la raó i publiqui una fe de errates.

aviat individualista pel seu tarannà solitari.

Paper que retalla i penja a l’escala.
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Un estudiant i una treballadora, 23 de anys
Informació que no cal compartir

Nom:

Caràcter:

Eduardo i Virgínia

L’Eduardo és una persona apassionada, que expressa la seva opinió amb

Origen:
Eduardo va néixer a Badia del Vallés. Va estudiar un grau superior de
Química Ambiental. Fa 2 anys que s’ha emancipat i comparteix pis

vehemència. No li agrada que la gent no s’impliqui en les tasques comunes. És
compromés i exigent. Virgínia és una persona alegre. Mai té una mala paraula
per ningú i sempre intenta encabir les opinions de tothom en les decisions.

amb qui és la seva actual parella, la Virgína. La Virgínia va néixer a

Experiències viscudes:

Zaragoza. Fa 5 anys que va venir a viure a Barcelona i ha passat per

L’Eduardo va ser acomiadat del laboratori on treballava i cansat de la feina poc

diversos pisos.

creativa que feia va decidir formar-se del que més l’apassiona: els videojocs. És

Ocupació:
Eduardo actualment està a l’atur i aprofita per estudiar un cicle
formatiu de Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i entorns
interactius, un camp que l’apassiona. Virgínia treballa de tècnic de
llums al Liceu.
Aficions:
Eduardo li agrada molt la fotografia i es troba habitualment amb
persones interessades amb la fotografia per fer reportatges sobre

ordenat i organitzat. La Virgínia va créixer en el sí d’una família
conservadora. Té una relació molt estreta amb els seus pares i es truquen cada
dia.
Objectius:
L’Eduardo aspira a trobar feina en alguna productora, però mentrestant no li
aniria malament trobar alguna feineta per poder cobrir despeses. La Virgínia
aspira a viure de la música i s’apunta a totes les convocatòries de realities de la
cançó que troba.

imperfeccions de l’espai públic. Virgínia és una apassionada de la música

Atribut:

i, especialment, de la cançó. Participa d’un grup de gospel, d’una coral i

Quan algú no assumeix responsabilitats l’Eduardo li fa notar que tothom té

sempre que es dutxa regala recitals al veïnat.

un temps escàs i preciós. La Virgínia sempre que escolta un intercanvi
d’opinions i intenta buscar un punt d’acord entre les dues parts.
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Un/a cuiner/a hippsterià/na de 28 anys
Informació que no cal compartir

Nom:

Caràcter:

Raquel/Pere

La Raquel/ Pere és una persona directa i pragmàtica. Optimista i carismàtica.
Es mostra generós/a amb els seus, i està sempre disposat/ada a donar un cop

Origen:
La família de la Raquel/Pere vivia a la Vall Fosca però se’n va anar a
Barcelona a estudiar un cicle formatiu d’hosteleria.

Ocupació:
La Raquel/Pere és xef d’un reconegut restaurant, té un bon horari
laboral que li permet conciliar amb la vida personal.

de mà.
Experiències viscudes:
Raquel/Pere és el tercer de quatre germans i ell és l’únic noi/noia. Els seus
pares es van separar quan tenia 12 anys i llavors van viure tots amb la mare.
Ha tingut moltes relacions sentimentals passatgeres, però no ha acabat de
trobar la seva mitja taronja.
Objectius:
La Raquel/Pere no vol dedicar massa esforços a la comunitat. Té poques hores

Aficions:
La Raquel/Pere és aficionada a l’escalada i comparteix la cuina com a
ocupació i afició. Sovint li agrada organitzar sopars a casa amb els

amics, té dots de bon/a anfitrió/ona i amb ell/a no falten mai els riures i
la música.

fora de la feina per totes les coses a fer a la vida! Per ell/a, com menys
compromisos que el/la lliguin, millor. Viu la ciutat i no es perd cap proposta
d’oci cultural ni nocturn. Està content/a amb la feina i sou que té, no aspira a
millorar sinó a mantenir-se
Atribut:
Quan dues persones parlen alhora la Raquel/Pere sempre diu “ei gent, no ens
estem entenent, primer que acabi un i després l’altre”.
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Una mare soltera de 36 anys
Informació que no cal compartir

Nom:
Ingrid

Caràcter:
És una persona alegre, sensata, prudent i amb gran sensibilitat social. Mai
contradiu a ningú sinó que busca sempre solucions alternatives generant
complicitats.

Origen:
L’Íngrid és d'origen nòrdic. Al seu país la família no té gaire valor i

s’insisteix molt amb l’autosuficiència de cadascú. Va tenir sola a la seva
filla Lena. Va a veure la família només per Nadal.

Experiències viscudes:
L’Íngrid va marxar de casa amb 18 anys i del país amb 19. Ha voltat per tot
Europa i per mig món. La maternitat recent li ha suposat un motiu més per
conèixer a gent.
Objectius:

Ocupació:

El seu objectiu vital és viure sense generar residus i no dependre en cap

L’Íngrid treballa en una entitat que fa projectes internacionals sobre

moment de combustibles fòssils. Segueix la regla dels 50, és a dir, considera

ha de compartir pis, tot i que necessita un espai per ella i la seva filla

i aquesta regla dels 50 li permet arribar a finals de mes.

prevenció de residus i sostenibilitat. Té un sou molt baix i per això

que només cal tenir 50 objectes a casa per viure. No té un gran sou, 850€/mes

Lena.

Atribut:
El lema de l’Íngrid és deixar el món millor de com l’ha trobat, i per això aplica

Aficions:
L’Íngrid és vegana, li agrada anar amb bicicleta, quedar per a fer un
brunch, anar a concerts en directe, està enganxada a Instagram i té

un blog on fa articles de denúncia de les actituds patriarcals que es troba
en el seu dia a dia. Va amb la Lena allà on sigui, tenir una filla no li ha
suposat un canvi de vida.

aquesta màxima en tots els àmbits de la seva vida. Es preocupa perquè tot
funcioni millor i la humanitat sigui el màxim de responsable amb les
comunitats locals i amb el mínim impacte ambiental. Quan algú proposa
pràctiques poc responsables en aquest sentit (malbaratament de recursos,
impacte ambiental, irresponsabilitat social) no pot evitar no mossegar-se la
llengua i fa el que calgui perquè l’altre canviï d’opinió.
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Noi/a amb mobilitat reduïda de 28 anys
Informació que no cal compartir

Nom:

Caràcter:

Jaume/Lídia

Jaume/Lídia és molt de la broma. No és una persona especialment alegre però
li agrada treure ferro a les coses. Tendeix a mirar-se les situacions només a

Origen:
En Jaume/Lídia va néixer a Barcelona. Amb 16 anys va tenir un
accident de moto que el va deixar paraplègic.

Ocupació:
En Jaume/Lídia és advocat/da i treballa en un col·lectiu molt sensible
a problemàtiques socials.

Aficions:
A en Jaume/Lídia li agrada molt l’esport, especialment el bàsquet i la
natació. Sempre que pot fa cabrioles amb la cadira de rodes. Té un

humor cínic, sovint sobre la seva diversitat funcional, que tendeix a

incomodar. Li encanta veure pel·lícules de ciència-ficció els divendres
al vespre en pantalla gran a casa. La seva darrera adquisició és un

través del seu punt de vista. Està molt segur d’ell mateix i actua amb molta
convicció.

Experiències viscudes:
Després d’anys una mica deprimit/da va començar a sortir de casa gràcies a
l’esport. La família va fer un esforç molt gran perquè se’n sortís, i el resultat és
aquesta personalitat forta que té ara en/la Jaume/Lídia. Actualment té feina,
parella i entrena 3 dies per setmana a bàsquet en cadira de rodes.

Objectius:
La vida li ha ensenyat que no hi ha un demà. Les coses a 1 any li fan vertigen.
Des de fa uns anys s’ha decidit a viure al màxim cada moment. Però és una
ferma defensora de les causes justes i s’hi involucra fins a deixar-s’hi la pell.
Atribut:

reproductor i projector d’última tecnologia que el permet veure

En Jaume/Lídia sempre comença les frases amb “el que jo penso que hauríem

pel·lícules en 4k.

de fer és…”.

Rol 5

