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ANEXO 02. SITUACIONS 

  

Situació 1 

La Maria ha estat molt enamorada del Thiago, però des de fa un temps no sent el mateix que abans. 

Està preocupada perquè no sap com explicar-li amb ell. 

Situació 2 

La Yasmina i el Marc porten un temps sortint junts. S’han masturbat mútuament i practicat alguna 

vegada sexe oral, però fa temps que Marc vol “fer-ho”.  

 

Situació 3 

L’Albert s’havia “liat” fa alguns mesos amb la Míriam, però des de fa unes setmanes està sentint 

quelcom molt especial pel seu amic Joan. No sap si hauria de dir-li o no. 

Situació 5 

L’altre dia el Moha va quedar amb un rotllo que té, que li agrada un munt… Estava nerviós, i tenia 

moltes ganes de fer-ho amb aquella persona. Es van començar a fer petons i a tocar, i el Moha notava 

que no se li aixecava. I es posava cada cop més nerviós… El seu rotllo li va dir que no es preocupés, 

que no passava res, que era normal, però ell es va sentir fatal, va agafar les seves coses i va marxar. 

Situació 4 

La Jenny i el Pau estan sortint junts des de fa uns mesos. Es coneixen del barri i s’agraden un munt. El 

dimecres passat, el Pau la va anar a buscar a casa i quan ella va baixar, ell es va sentir malament. Ella 

portava posats uns pantalons curts, els mateixos que portava el dia que li va demanar per sortir i que 

li encantaven, però ara li semblaven massa curts. Van tenir aquesta conversa: 

Pau: Vaja pantalons, no? 

Jenny: Però si abans t’agradaven… 

P: Doncs ara ja no 

J: “Tiu”, com et ratlles… Doncs els pantalons són meus i el cul també, així que no me’ls penso 

canviar… 

Però el dimecres següent, quan tornen a quedar, la Jenny es va a posar aquells pantalons i s’ho pensa 

dos vegades, dubta… 
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Situació 6 

Fa unes setmanes vaig conèixer a un noi guapíssim per Insta. És amic d’una amiga meva. Ens vam 

veure i de seguida va haver-hi química, vam estar “tontejant”… i al final ens vam enrotllar. La cosa va 

anar pujant de temperatura, estàvem genial en el millor moment i quan vaig treure els condons em 

va dir que ell preferia fer-ho sense, que si no confiava en ell… 

Situació 7 

L’altre dia estàvem al parc amb els meus col·legues i vam trobar unes fustes llençades. El Josep va 

començar a col·locar-les entre dos totxanes i les trencava d’un cop de puny. Tots van començar a fer 

el mateix, i rèiem…  

Jo vaig estar treballant amb el meu pare aquella setmana i m’havia fet mal al canell de carregar 

malament unes caixes. Sabia que si li donava a la fusta em faria més mal encara, però tots van 

començar a animar-me perquè li donés un cop de puny a la fusta, a dir que si era un fluix, un 

“cagat”… 


