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Estrena de la sèrie per internet “kdm;)”, un projecte 
per fomentar el respecte per la diversitat cultural  
 
» Dilluns dia 3 de desembre s’estrena a la Fabra i Coats el primer capítol d’aquesta 

producció audiovisual que han fet uns 70 adolescents d’entre 14 i 18 anys 
» L’Ajuntament de Barcelona, a través del districte de Sant Andreu i del Comissionat 

d’Immigració, juntament amb l’Espai Jove Garcilaso han impulsat aquesta iniciativa 
 
El proper dilluns 3 de desembre, a les 19:30 hores, tindrà lloc l’estrena de kdm;) tv, una sèrie  
per internet desenvolupada per adolescents d’entre 14 i 18 anys i que té com a principal 
objectiu reflectir l’entusiasme i la complicitat d’un grup de joves procedents de diferents 
cultures. L’estrena del primer capítol, amb entrada lliure i gratuïta, tindrà lloc a les Fàbriques de 
Creació de la Fabra i Coats (carrer de Sant Adrià, 20).  
 
L’estrena de la sèrie suposa la culminació d’un projecte pel que han passat més de 150 joves, 
una vintena de professionals i en el que participen diversos organismes, institucions i entitats. 
La sèrie consta de sis capítols que s’aniran estrenant progressivament  cada deu dies, a partir 
del pròxim 3 de desembre en el portal www.kdm.cat. 
 
Kdm;) tv narra les aventures d'un grup d'adolescents que intenten muntar el seu propi canal de 
televisió per internet. Per a arribar a l'objectiu hauran d'enfrontar-se a les més absurdes 
situacions, on assumiran rols i compromisos que els conduiran a una nova etapa de les seves 
vides, la joventut. 
 
 
Què és kdm;)? 
L’Ajuntament de Barcelona, a través del districte de Sant Andreu i del comissionat 
d’Immigració, i juntament amb el Laboratori de Producció Audiovisual CINECITTÀ de l’Espai 
Jove Garcilaso té la intenció de fomentar el respecte per la diversitat cultural i estimular en els 
joves el desig de posicionar-se activament en la societat.   
 
El regidor del districte de Sant Andreu i de l’àrea de Joventut, Raimond Blasi, ha explicat que  
“vaig poder presenciar alguns moments de la gravació i era molt interessant veure com els 
joves s’encarregaven de tots els aspectes artístics i tècnics necessaris per poder crear aquest 
producte com autèntics professionals i, a més, passant una bona estona” i ha afegit que “quan 
estava allà pensava que potser gràcies a aquesta oportunitat alguns d’aquests nois continuaran 
treballant en aquesta línia i a mig o llarg termini poden ser grans professionals en aquest 
àmbit”. 
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Formació als tallers i rodatge de la sèrie 
Després de realitzar un càsting online on es van rebre més de 150 vídeos de joves que volien 
formar part del projecte, es va escollir l’equip definitiu de kdm;). Els prop de 70 adolescents 
seleccionats s’han integrat en equips de treball i han participat durant sis mesos en tallers que 
tenien com a objectiu dotar-los de les eines necessàries per poder desenvolupar l’ofici en 
cadascuna de les especialitats: direcció, interpretació, guió, imatge, so, banda sonora, 
maquillatge i art.  
 
Un equip de professionals del sector ha impartit més de 150 sessions de formació on els joves 
han après la complexitat d’una producció audiovisual i els valors del treball en equip.  
 
Entre els mesos de maig i juliol es van gravar la totalitat dels capítols en Fabra i Coats 
Fàbriques de Creació. Finalment, després de dos intensos anys de treball ha arribat el moment 
d'estrenar. 
 
 
Tot va començar amb “El culebrón del barri” 
Aquesta iniciativa ja té un altre precedent a l’Espai Jove Garcilaso que és “El culebrón del 
barri”, una minisèrie que van filmar els responsables del centre l’any 2009 amb la col·laboració 
d’adolescents que van exercir d’actors, directors, càmeres, etc. 
 
 
Enllaços d’interès  
Vimeo: https://vimeo.com/53155663 
Youtube: http://www.youtube.com/kdmlawebserie 
 
 
 
 
 
 


