
Conjunt de gimcanes periòdiques, on cada         
jugador ha d’assolir 10 reptes amb l’ajuda de 
gent del carrer o altres jugadors. 
Aquests reptes s’han de penjar a l’aplicació 
del joc, en fotografia, vídeo o àudio, depe-
nent del repte proposat. Cada repte suma 
punts, i en acabar la gimcana, els punts to-
tals s’afegeixen al rànquing general.

Per assolir els diferents reptes, és ne-
cessària l’ajuda de la gent del carrer 
externa al joc, o bé la d’altres usua-
ris de la gimcana. Tots els reptes són 
participatius, i fàcils de transmetre 
audiovisualment. Un cop assolit el rep-
te, es penjarà la fotografia, el vídeo o 
la gravació de veu a l’aplicació del joc.

L’usuari, en registrar-se, té la 
possibilitat d’escollir l’avatar que 
més li agradi o amb el que més 
s’identifiqui. Es pot escollir d’en-
tre 20 avatars fets amb dibuixos 
de línia senzills i de colors plans, 
representant diferents estils de 
persones. El jugador té la possi-
bilitat de canviar d’avatar sem-
pre que vulgui.

Per a poder jugar és necessari registrar-se i 
escollir un avatar. Des de l’app es poden re-
bre notificacions, inscriure’s a gimcanes, veu-
re els reptes geoposicionats de la resta de 
jugadors, entre d’altres opcions.

Quan es programa una  gimcana, fins a 20 
jugadors s’hi poden inscriure. El dia indicat a 
l’hora indicada, els participants es reuneixen 
al punt de trobada i allà s’inicia el joc.

Durant la gimcana, els jugadors han de bus-
car els reptes geoposicionats. Aquests sem-
pre seran participatius i es necessitarà l’ajuda 
de persones del carrer o d’altres usuaris del 
joc. Un cop realitzat un repte, es penjarà a 
l’aplicació, i es podrà anar a cercar el següent.

Una vegada completats tots els reptes, es 
verifica que tots s’hagin realitzat correc-
tament i es sumen els punts correspo-
nents al rànquing. Els punts de cada repte 
depenen del temps que es tarda a comple-
tar-lo.
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l’aplicació
Trencar amb l’aïllament que produeix l’addicció a les noves 
tecnologies. Es proposa jugar a l’espai públic i tenir contacte 
amb persones de manera física i real.

Incentivar activitats lúdiques al carrer. Es juga al carrer, 
i amb persones que hi transiten.

Fomentar l’ajuda i aconseguir crear relacions entre persones 
desconegudes. Per aconseguir els reptes és essencial dema-
nar ajuda a persones externes al joc.

Fer ús de les noves tecnologies per potenciar la interacció 
física entre les persones i amb l’entorn. És necessari utilitzar 
l’smartphone per a trobar els reptes i poder-los penjar.
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