
COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons 
els arguments que us donem.

Si no tens parella és perquè no tens connexió

Molt enrere han quedat les pàgines de contactes del diari i les agències matrimonials. La recerca 
de parella ha evolucionat amb la tecnologia i, concretament, amb les xarxes socials. Cada vegada 
són més les aplicacions dedicades a aquest sector: Flirtie, adoptauntio.es, eDarling o GentComTu! 
tan sols són un petit exemple d’aquest boom. I és que el nombre d’usuaris que s’hi registren no para 
de créixer, ja siga per timidesa, per manca de temps o perquè la visió de la societat sobre aquesta 
manera de trobar parella està canviant.

Ara bé, tothom qui té aquestes aplicacions ho reconeix? Està vist com un fet natural? Segons 
Francesc Núñez, sociòleg i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, la percepció ha canviat 
per complet. “La gent busca sempre ser acceptada i no ser vista com un bitxo estrany. Fa uns cinc 
anys, buscar parella per Internet era vist com una deficiència, en part provocada pel desprestigi 
tecnològic de poder ser enganyat i pels prejudicis de la societat. Al principi la novetat és molt evident 
i observada, però a mida que ho incorpores a la vida quotidiana es fa transparent i se socialitza  
amb normalitat.”
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OPCIÓ A
Creus que buscar parella a través de les nombroses aplicacions que ofereix Internet és una bona 
opció, especialment per a les persones que tenen poc de temps lliure. Es tracta d’una experiència 
que pot resultar emocionant i permet conèixer persones conversant, sense prejudicis. 

OPCIÓ B
Creus que buscar parella a través de les nombroses aplicacions que ofereix Internet no és una bona 
opció, perquè no permet conèixer bé les persones. Prefereixes fer les coneixences presencialment  
i evitar els perills d’aquestes aplicacions: perfils falsos, persones que menteixen, etc.


