ÀFRICA
Refugiat: Uns antics amics t’ajuden a
travessar la frontera, canvia de continent.

ÀFRICA
Refugiat: El teu país ha entrat en guerra
i has d’aconseguir treure la teva família
d’aquí. Has de treure més d’un 3, si no
vols quedar-te 1 ronda parat.

Polític: La gent amb la que estaves
negociant no complien amb la llei i t’han
acusat de corrupte, estaràs 1 torn sense
tirar.

Polític: Dimiteixes de la teva carrera
política. Decideixes marxar del país. Vés a
la casella d’inici d’Amèrica del Sud.

Sense llar: Amb el canvi de moneda, la
teva economia ha millorat i pots viatjar
més de pressa. Torna a tirar.

Sense llar: Ets voluntari a metges sense
fronteres durant un temps, avança 2
caselles.

Estudiant: Fas grans amics durant un
intercanvi i aquests t’ajuden en el teu
viatge. Avança 3 caselles.

Estudiant: Has trobat una aldea en la
qual et sents molt a gust amb la gent,
però ara has de seguir el teu camí, torna
a tirar.

Dona musulmana: La gent sospita de
tu perquè viatges sense el teu marit. Si
no treus més d’un 4, retrocedeixes dos
caselles.
Minusvàlida: Els accessos pels minusvàlids són els mínims. Torna al teu país.

Dona musulmana: La teva família t’ha
pagat un viatge amb avió fins a Europa,
perquè estiguis segura.
Minusvàlida: A causa de l’escassa adaptació del transport per a la gent minusvàlida, un conegut s’ha ofert a portar-te,
avança tres caselles.

ÀFRICA

ÀFRICA

Refugiat: T’ha picat un mosquit i has
contret una malaltia molt perillosa, necessites estar ingressat 1 torns.

Refugiat: Estàs en territori de conflicte,
has d’amagar-te i avançar a poc a poc per
sobreviure, el teu tir es dividirà en dos al
següent torn.
Polític: Estàs travessant la regió de Darfur,
has d’anar amb compte perquè existeix un
conflicte racial, 1 torn sense tirar.

Polític: Estàs intentant negociar amb un
militar corrupte per poder sortir del país.
Si treus més d’un 3 ets lliure, si no, vas a
la presó 2 torns.
Sense llar: Pensaves que podries sobreviure a Luanda, però és la ciutat més cara
del món. Estaràs 1 torn sense tirar per
recaptar capital.
Estudiant: T’has trencat el turmell jugant
al futbol, estaràs a l’hospital 1 torn.
Dona musulmana: Et trobes prop de
Nigèria on les dones són violades pels
soldats, per tant has d’amagar-te durant
1 torn per seguir el teu camí amb
seguretat.
Minusvàlida: Has trobat un hotel perfecte
per a tu i decideixes quedar-te a descansar, queda’t a la casella que estiguis.

ÀFRICA

ÀFRICA

Refugiat: Estàs a la frontera de Camerun,
els teus veïns estan oberts a l’acolliment de
refugiats, avança 2 caselles.

Refugiat: Has aconseguit un contacte per
viatjar on vulguis a canvi de diners, si treus
més d’un 4, canvia’t la posició amb algun
jugador.

Refugiat: Has anat a veure a uns amics que
coneixies des de petit, t’han ajudat perquè puguis seguir el teu viatge, avança una casella.

Polític: Has estat segrestat i hauràs d’esperar
que paguin el teu rescat, estaràs 1 torn sense
tirar.

Polític: Gràcies als teus contactes has pogut
agafar una avioneta per viatjar més ràpid pel
continent, torna a tirar.

Sense llar: La policia t’acusa d’un robatori
que hi ha hagut per la zona i t’expulsen del
país. Vés a la casella d’inici d’Àfrica.

Sense llar: T’han robat mentre dormies al
carrer, perds 1 passaport.

Estudiant: T’has unit a uns metges sense
fronteres per ajudar a combatre la desnutrició, tornes a tirar.

Dona musulmana: Has passat per una zona
molt masclista i t’han arrestat per no anar
acompanyada del teu marit. Et quedes a la
presó durant 1 torn.

Estudiant: T’han raptat com a soldat en
una milícia en el Congo, hauràs de treure
més d’un 4 per poder escapar fins llavors
queda’t a casella.

Dona musulmana: Has trobat una feina i
estàs molt a gust amb ella, et quedes a la
casella que estàs.

Dona musulmana: El teu marit ha vingut a
veure’t uns dies i vol que tornis a casa, si treus
menys d’un 3, torna a la teva casella d’inici.

Minusvàlida: L’autobús que volies agafar
no està adaptat a la teva cadira de rodes i
Retrocedeixes 2 caselles.

Minusvàlida: Has agafat un camí ple de
pedres i roques i no pots avançar, 1 torn
sense tirar.

Minusvàlida: Un mecànic t’ha ofert millorar el
motor de la teva cadira de forma clandestina
per poder viatjar més ràpid, torna a tirar.

Polític: A causa d’un cop d’estat l’avió no ha
pogut enlairar, estaràs 1 torn sense tirar.
Sense llar: T’has colat a un tren de mercaderies. Si treus menys d’un 4 t’enxampen i va
a la presó 1 torn.
Estudiant: Han enviat ajuda per combatre el
VIH-Sida, una de les malalties més perilloses
de l’Àfrica, podràs canviar-te amb el jugador
que vulguis.

ÀFRICA

Sense llar: Els pocs diners que tens són
suficients per alimentar-se en aquests països
i per tant pots alimentar-te correctament,
avança 3 caselles.
Estudiant: Vas molt bé en els estudis i decideixes descansar una mica pel camí, queda’t
on estiguis.
Dona musulmana: Se t’ha oblidat renovar el
passaport i t’han retingut durant 1 torn.
Minusvàlida: Has trobat una organització de
voluntaris que ajuda als minusvàlids a Àfrica i
et porten fins a 5 caselles més endavant.

ÀFRICA
Refugiat: Uns amics t’han ajudat a creuar
diversos països, avança 3 caselles.
Polític: Has aconseguit prevenir l’augment de
crisi alimentària i millorar la rapidesa i distribució d’ajuda necessària, tornes a tirar.
Sense llar: T’has quedat sense diners i una
organització t’ha portat a l’hospital perquè
puguis alimentar-te correctament. Vés a
l’hospital.
Estudiant: A causa d’un error, pensen que el
teu passaport és fals, tira el dau i viatja en la
direcció contrària
Dona musulmana: Un familiar té diversos
amics que et podran ajudar a viatjar més
ràpid, tira 2 vegades el dau
Minusvàlida: Has llogat un cotxe per viatjar
més ràpid, tira 2 vegades el dau.

ÀFRICA
Refugiat: No et deixen passar la frontera, tira
el dau i retrocedeix el número de caselles
corresponent
Polític: Has aconseguit que el teu país enviï
ajuda a milers de nens de la República Centreafricana, podràs canviar-te amb el jugador
que vulguis.
Sense llar: No saps com t’has despertat a
l’hospital amb alguns cops, estaràs 1 torn
recuperant-te.
Estudiant: Has passat per Nigèria, t’han
segrestat i t’han portat fins a Europa. Vés a la
casella de sortida d’Europa.
Dona musulmana: Estàs a Boko Haram i has
d’anar amb compte, ja que pots ser segrestada. Divideixes a la meitat el número de la
següent tirada.
Minusvàlida: Has conegut a un cuidador
que t’ajuda en el teu viatge durant un temps,
segueix tirant el dau tants torns, fins que
tiris més d’un 4.

ÀFRICA
Refugiat: Has pagat a una màfia perquè et
portin a un altre país, travessa la frontera al
continent que vulguis però estaràs 1 torn
sense tirar.
Polític: T’han atracat a mà armada i t’han
robat els diners i el passaport. Perds l’últim
passaport obtingut.
Sense llar: Has begut aigua no potable de
l’aixeta, hauràs d’estar a l’hospital 1 torn per
recuperar-te.
Estudiant: Estàs travessant Sudan del Sud,
una zona en guerra des del 2013, has de
treure un 6 per poder escapar ràpidament o
estaràs 1 torn sense tirar.
Dona musulmana: T’han obligat a casar-te
però la teva família ha aconseguit portar-te de
tornada a la teva casella d’origen.
Minusvàlida: La teva cadira de rodes s’ha
trencat però te la poden arreglar en un
taller semi clandestí, estaràs 1 torn sense
moure’t.

ÀFRICA

ÀFRICA

ÀFRICA

ÀFRICA

ÀFRICA

ÀFRICA

ÀFRICA

ÀFRICA

ÀFRICA

ÀFRICA

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

Refugiat: T’estàs amagant de la policia i
no et pots moure, un torn sense tirar.

Refugiat: Tens poblemes per accedir al
país, per això retrocedeix tres caselles.

Polític: Ets ric i tens la paella pel mànec,
canvia’t de posició amb el jugador que
vulguis.

Polític: Tens molt poder, decideix
quin dels altres jugadors no tira en el
següent torn

Sense llar: Tornes a tirar.

Sense llar: No tens obstacles, ni avances
ni retrocedeixes, no et passa res.

Estudiant: Te n’has anat de festa a una
fraternitat i estàs de ressaca, retrocedeix
una casella.

Estudiant: Canvi de sentit.

Dona musulmana: Tens problemes amb
l’autoritat, no pots dir ni una paraula en
una ronda.
Minusvàlida: Has conegut a persones
molt influents que t’ajuden en el teu
propòsit, avança dues caselles.

AMÈRICA DEL NORD
Refugiat: T’has escaquejat de la policia,
però has de parlar tota una ronda en
anglès per fer veure que ets Americà
Polític: Un torn sense tirar

Sense llar: Un torns sense tirar.

Refugiat: L’embarcació amb la que has
arribat al país queda varada, espera 1
torn sense tirar.
Polític: Et toca donar una beca als
estudiants: canviat de posició amb
l’estudiant o guarda’t aquesta carta per
utilitzar-la més tard.
Sense llar: Torna a tirar.

AMÈRICA DEL NORD
Refugiat: Donald Trump, el nou president
dels Estats Units, ha començat una
persecució massiva contra els immigrants
i t’han agafat, et requisen l’últim passaport que has aconseguit.
Polític: Tornes a tirar.
Sense llar: T’han donat un ajut econòmic
i pots buscar un lloc on dormir, avança 3
caselles.

Estudiant: Has anat a una conferència i
has conegut a un ponent molt influent,
canvia’t de posició amb el jugador que
vulguis.

Estudiant: T’han donat una beca per fer
un viatge dins el teu programa d’Erasmus,
viatges a Àsia.

Estudiant: 1 torns sense tirar.

Dona musulmana: Un grup extremista
t’està assetjant, un torn sense tirar.

Dona musulmana: No et deixen entrar
al país i et deporten al teu país d’origen,
torna a la casella de casa.

Dona musulmana: Has trobat una feina i
treballant t’has trencat el braç, t’has d’estar a l’hospital, 1 torn sense jugar.

Dona musulmana: El teu marit no et
deixa sortir de casa perquè creu que has
fet quelcom malament, 1 torn sense tirar.

Minusvàlida: Has d’anar a rehabilitació i
et porta molt de temps, retrocedeix tres
caselles.

Minusvàlida: T’has de fer una revisió al
metge però no tens diners, per això et
quedes sense tirar un torn.

Minusvàlida: Aconseguieixes el passaport.

Minusvàlida: 1 torns sense tirar.

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

Refugiat: L’assistent social a trobat
escola pels teus fills i està en un nou barri,
avança dos caselles.

Refugiat: El grup amb el qual has arribat
fins aquí ingressa en un camp de refugiats
però la teva família és enviada a un
camp a Grècia, viatja a Europa.

Refugiat: Acabes d’arribar als Estats Units
i per un error amb els tràmits et donen la
nacionalitat. Aconsegueixes el passaport
americà!

Polític: T’estan investigant per un presumpte cas de corrupció i et congelen els
comptes, 1 torn sense tirar.

AMÈRICA DEL NORD

Polític: Ets influent, torna a tirar.

Polític: Tornes a tirar.

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

Refugiat: Torna a tirar.

Refugiat: Aconseguiexes el passaport.

Polític: Donald Trump ha enviat un missatge polític i militar a Corea del Nord i el
govern està cap per vall. T’has de quedar
a al feina a reunir-te amb altres polítics, 1
torn sense tirar.

Polític: Tens un viatge de negocis, viatja
a Oceania.

Sense llar: Has trobat una feina a l’altra
punta de la ciutat que no et dóna per
pagar un lloguer, mou-te 3 caselles per
accedir al teu lloc de treball.

Sense llar: Avui has anat a un menjador
nou i has conegut gent molt maca. Avança
fins al “passaport” més proper i juga’l.

Sense llar: El menjador social on dines
està tancat temporalment, perds el torn.

Sense llar: Tornes a tirar.

Sense llar: No has pogut trobar un lloc on
dormir aquesta nit per això t’has refredat,
has de descansar i per això retrocedeix
dues caselles.

Estudiant: Fas un intercanvi educatiu
amb un estudiant francès, viatja a
Europa.

Estudiant: T’has anat de festa a una
fraternitat i estàs de ressaca, retrocedeix
una casella.

Estudiant: T’has anat de festa a una
fraternitat i estàs de ressaca, retrocedeix
una casella.

Estudiant: Hi ha hagut una confusió a
l’aeroport i et requisen el passaport tres
torns.

Estudiant: Han vingut a veure’t els teus
amics i aneu a fer turisme, avança 5
caselles.

Dona musulmana: Assisteixes a una
manifestació contra les polítiques migratòries de Trump amb dones d’origen
africà, fes un salt a l’Àfrica.

Dona musulmana: Torna a tirar.

Dona musulmana: 1 torns sense tirar.

Dona musulmana: Hi ha hagut una confusió amb el teu passaport i la policia te’l
requisa 1 torn.

Minusvàlida: Fas un viatge acompanyat
amb la teva família, mou-te fins a l’Àfrica.

Minusvàlida: Et donen un préstec per
comprar un cotxe adaptat a la teva minusvàlua, avança 4 caselles.

Minusvàlida: Torna a tirar.

Minusvàlida: Tens revisió al metge i et fan
esperarmolt, 1 torn sense tirar.

Dona musulmana: Tens un casament
musulmà amb tota la família a un altre
estat del país, avança sis caselles.
Minusvàlida: Perds l’últim passaport
que has aconseguit.

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

AMÈRICA DEL NORD

EUROPA
Refugiat: Estàs intentar crear una nova
vida a Europa, però res et surt com t’ho
havies imaginat, torna a la casella
d’inici.
Polític: Has arribat a Espanya i tens
contactes molt influents, avança tres
caselles.
Sense llar: Vas voltant per Europa sense
rumb, et fas mal i has d’anar a l’hospital.
Estudiant: Ets artista i un mecenes t’escolta en una exposició que fas a classe i et
subvenciona un viatge amb avió. Situat
tres caselles abans de la del passaport
del continent que escullis.
Dona musulmana: T’has adaptat molt
bé a la nova vida, per això tens forces per
avançar dues caselles.
Minusvàlida: Has de viatjar a un altre país
d’Europa perquè t’operin tot i que ja has
passat per allà, has de retrocedir una
casella per tornar-hi.

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA
Refugiat: Has tingut moltes facilitats per
a ser acceptat en aquest continent, situat
dues caselles abans de la casella del
passaport.

Refugiat: Una ONG del país t’ha acollit,
vés directament a què et segellin el
passaport d’aquest continent.

Refugiat: Tens molts problemes perquè
t’acceptin l’entrada, retrocedeix dues
caselles.

Refugiat: Una família t’acull a tu i a la teva
família a casa seva fins que trobis feina,
avança una casella.

Polític: Han descobert un frau que vas
portar a terme fa anys, vés a la presó
durant dues rondes

Polític: Retrocedeix una casella.

Polític: S’apropen les eleccions i has de
caure bé als teus votants, com tens molt
poder fas que cada jugador avançi una
casella.

Sense llar: Arriba l’hivern, fa molt fred i no
tens cap lloc cobert on dormir, et refredes,
retrocedeix dues caselles.
Estudiant: Tens molts problemes econòmics i no pots seguir estudiant, torna a la
casella de casa.
Dona musulmana: Has anat a parar a un
barri molt racista i masclista, t’has d’amagar i no tires durant una ronda.
Minusvàlida: T’han operat i tot ha sortit
bé, vols agrair als teus amics el suport
que t’han donat, la resta de jugadors
avancen dues caselles.

Sense llar: Has trobat una associació molt
hospitalària que et dóna sostre i menjar
durant uns dies, avança tres caselles de
cop.
Estudiant: Has d’estudiar per un examen
molt important, retrocedeix una casella
Dona musulmana: T’has enamorat d’un
home Europeu amb el que t’acabes casan.
Vés directament a que et segellin el
passaport d’aquest continent.
Minusvàlida: Per culpa de les retallades
la medicació que prenies ja no t’entra
per la sanitat pública. Retrocedeix dues
caselles.

Sense llar: Retocedeix una casella.
Estudiant: Estàs en la millor etapa de la
teva vida, et vols menjar el món i irradies
alegria, vés directament a la casella de
passaport d’Europa.
Dona musulmana: Tens problemes amb
l’escola dels teus fills perquè són molt
conservadors i no accepten els teus fills
pel fet de tenir unes altres creences, retrocedeix tres caselles.
Minusvàlida: Has empitjorat, no et pots
moure de la casella on estàs en una
ronda.

EUROPA

EUROPA

EUROPA

Refugiat: Has trobat una bona feina, els
teus companys són molt amables, i el teu
cap et valora molt, torna a tirar.

Refugiat: Coneixes a persones molt
influents, posa’t a la mateixa casella que
el jugador que escullis.

Refugiat: T’has d’amagar de la policia
perquè et volen deportar al teu país on ja
no et queda res, no tires en el següent
torn.

Refugiat: Els teus fills no s’adapten a la
nova vida i emmalalteixen per les males
condicions en les que vius amb la teva
família, retroccedeix 1 casella.

Polític: Tens una parella espectacular
i uns fills molt estudiosos, avança 1
casella.

Polític: Decideixes fer alguna cosa bona
per algú altre ja que no estàs content amb
tu mateix, escull un jugador i dona-li un
passaport teu.
Sense llar: Esculls donar un gir a la teva
vida i comences a buscar feina, avança 1
casella.
Estudiant: Has estat estudiant i esforçan-te molt per aprovar aquest curs, i
això es mereix una recompensa, avança
tres caselles i torna a tirar.

Polític: Les coses no et van massa bé i necessites viatjar per mostrar la teva faceta
“humil” viatja a a Àfrica.

Dona musulmana: Estàs buscant feina
però en les que trobes no et deixen portar
el hiyab, no pots aguantar aquesta situació, torna a la casella d’inici.

Polític: De la poca feina que fas guanyes
un munt de diners i no saps que fer-ne, et
compres un helicòpter i avances directament a la següent casella de passaport.
Sense llar: T’has cansat de la vida
d’Europa, i et puges a un tren que et porta
3 caselles abans de la casella del passaport d’Oceania.
Estudiant: T’has anat a fer un interail
pel continent amb els teus amics, torna
a tirar.
Dona musulmana: Mai has tingut cap tipus de problema en el barri en el que vius
ni amb les persones que treballes, tots els
atres jugadors avancen dues caselles.

Minusvàlida: Tens moltes facilitats i la
sanitat és molt bona, avança tres caselles
de cop.

Minusvàlida: La rehabilitació t’està anant
molt bé, vés directament a que et segellin el passaport.

Sense llar: Tens poc però el que tens ho
vols compartir, regala “avançar dues
caselles” a dos jugadors que triïs.
Estudiant: Estàs fent un treball a classe
sobre diferents realitats en el món, situat
en la mateixa casella que el jugador que
tu triis.
Dona musulmana: Treballes moltes hores
al dia per poder cuidar de la teva família,
et poses malalta, retrocedeix 1 casella.
Minusvàlida: Fa temps vas fer un amic
molt simpàtic que t’ha dit que el vagis a
veure, situat a la casella juntament amb
un altre jugador.

EUROPA

Sense llar: Dormint en el caixer entra un
gos abandonat que et farà companyia
d’ara endevant, avança 1 casella.
Estudiant: Necessites el certificat del First
per poder anar a fer l’Erasmus que volies
el curs següent, 1 torn sense tirar.
Dona musulmana: Ets una dona forta
i valenta que tot i que ha passat per
situacions difícils ara tot et va molt bé,
torna a tirar.
Minusvàlida: No pots seguir el mateix ritme que la resta dels teus companys degut
a la teva minusvalia ,ells no se n’adonen i
no t’ajuden en cap moment, retrocedeix
1 casella.

Polític: Tens suficients diners per comprar-te tres xalets, dos cotxes i una mansió
a Marbella, avança dues caselles.
Sense llar: Et trobes a un amic de la
infància que t’acull uns dies a casa seva.
Té contactes molt influents, vés a que et
segellin el passaport directament.
Estudiant: Te’n vas d’Erasmus a un altre
país Europeu, avança dues caselles.
Dona musulmana: El propietari del teu
pis on vius amb la teva família no us
accepta i no us para de pujar el preu del
lloguer. No tires al següent torn.
Minusvàlida: La ciutat on vius actualment
no està adaptada per a la teva discapacitat, et fas mal, et quedes 1 torn sense
tirar.

EUROPA
Refugiat: No pots entrar al país, torna a
casa teva.
Polític: S’ha descobert una trama de
corrupció en la que estaves involucrat fins
el coll, has de retrocedir 2 caselles.
Sense llar: La crisi va fer que perdessis la
feina i que t’embarguessin la casa i encara
no has pogut fer res per millorar-ho, et
quedes 1 torn sense tirar.
Estudiant: No pots seguir pagan-te els
estudis i has de deixar el grau per un any
per posar-te a treballar, retrocedeix 3
caselles.
Dona musulmana: Els teus fills guanyen
molts diners i per això no cal que treballis
més. Et regalen un viatge a on vulguis.
Situat 4 caselles abans de la casella del
passaport del continent que vulguis.
Minusvàlida: Portes una setmana molt
atrafagada anant a veure diferents
metges, només vols descansar, torna a la
casella d’inici.

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

AMÈRICA DEL SUD
Refugiat: Al Perú t’han ofert un lloc per a
dormir i menjar. La situació és provisional,
t’hauràs d’esperar 1 torn fins que trobis
un lloc estable per a viure.
Polític: Has traficat amb diner negre i
la policia t’ha enxampat. Vas a la presó
durant 1 torn.
Sense llar: El mosquit del Zika t’ha picat
i has resultat malalt. Queda’t 1 torn en
aquesta casella per recuperar-te.
Estudiant: Estàs conduint i et segueixen
dos motoristes. Sembla perillós, millor
que fugis i avancis 3 caselles.
Dona musulmana: Tens problemes amb
l’autoritat, no pots dir ni una paraula en
una ronda.
Minusvàlida: A l’Argentina és estiu i ha
arribat el Monzó, els carrers estan inundats i no pots sortir de casa. Et quedes 1
torns sense tirar.

AMÈRICA DEL SUD
Refugiat: Aconsegueixes travessar la
frontera de Mèxic. Vés a la casella d’inici
d’Amèrica del Nord.
Polític: El teu partit ha posat en marxa
una llei d’acollida de refugiats. El poble
t’ho agraeix. Vés a una casella de passaport.

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

Refugiat: Vols entrar als Estats Units,
però la frontera no t’ho permet, hauràs de
buscar una altra via, canvia’t la posició
per la d’algun altre jugador.

Refugiat: A l’Equador no et demanen cap
visat, aprofita i comença una nova vida.
Vés a la casella del passaport.

Refugiat: Després d’un mes d’estar
viatjant per arribar al Brasil, necessites
descansar durant 1 torn.

Polític: El poble t’ha enxampat blanquejant uns diners. Tots els jugadors
avancen una casella, menys tu que et
quedes on estàs.

Polític: Has estat explotant els treballadors del teu camp de plàtans i la policia
t’ha enxampat. 1 torn sense tirar.

Sense llar: A causa d’un terratrèmol t’has
quedat sense casa, així que vas a casa
dels teus pares. Avança 3 caselles per
arribar-hi.
Estudiant: L’educació a Buenos Aires
és gratuïta, i t’obre moltes portes. Tens
l’oportunitat de tornar a tirar.

Sense llar: Descobreixes l’art de les teles
de Mèxic, i decideixes portar-les arreu. Vés
a la casella d’inici que prefereixis.

Polític: Has comprat una plantació de
cànnabis a Mèxic on t’has deixat molts
diners. Hauràs d’esperar 1 torn per
recuperar aquests diners
Sense llar: Has ajudat una dona gran al
carrer. L’estat t’ho recompensa. Vés fins a
la casella del passaport.
Estudiant: Els supermercats de Veneçuela
s’han quedat sense recursos, has d’anar
al poble del costat per aconseguir-ne, així
que torna a tirar.
Dona musulmana: La policia colombiana no t’accepta al seu país en veure que
provens de Síria. Si tens el passaport
d’Àsia, el perds.
Minusvàlida: Amb els Jocs Olímpics de
Rio 2016, han habilitat molts carrers que
et faciliten el teu pas. Avança 3 caselles.

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD
Refugiat: Al Brasil obtens el visat humanitari si convius i ajudes al país. Vés a la
casella del passaport per demostrar que
et mereixes el passaport.

Polític: Vols arreglar el conflicte que ha
sorgit amb el nou govern d’Estats Units.
Viatja a Amèrica del Nord.

Polític: Altre cop has enganyat al poble
durant la teva candidaturra de president,
això no pot ser. El jugador de l’equerra et
mou a la casella que vulgui.
Sense llar: Aquesta nit has passat fred
al carrer. Vés a l’hospital per curar-te
d’aquest refredat que tens.
Estudiant: T’emborratxes al carnaval
de Rio. La ressaca t’impedeix continuar.
Quedat 1 torn en aquesta casella.

Sense llar: Ajudes a un estudiant de medicina a trobar un pàrquing. L’estudiant et
regala un dels seus passaports.

Estudiant: Vas a fer un estudi sobre les
tortugues a Costa Rica. Has de ser pacient
així que et quedes 1 torn sense tirar.

Estudiant: No estàs acostumat a menjar
arròs a tots els àpats. Acabés inflat. Decideixes tornar a casa. Vés a la teva casella
d’inici.
Dona musulmana: Te n’adones que el
mate està més bo que el te marroquí. Se’t
fa difícil d’entendre. No tires el següent
torn, has de reflexionar.

Minusvàlida: L’alcalde et diu que no té
diners per acondicionar l’espai en males
condicions per on has de passar. Agafa-li
un passaport al polític.

Minusvàlida: T’estàs recuperant de l’accident que vas tenir anant en bici. Torna
a tirar.

Refugiat: Per obtenir la residència a
Argentina, has de viure allà durant tres
anys. Així que t’has d’esperar 1 torn per
tornar a tirar.

Sense llar: Amb aquest nou govern t’han
fet fora de casa. Canvia’t el lloc amb el
polític.

Dona musulmana: La població Xilena t’ha
ajudat a continuar lluitant pels teus drets.
Tots els jugadors i tu avanceu 2 caselles.

Dona musulmana: T’han intentat violar i
vas a denunciar-ho a la policia. Avança 2
caselles per arribar a la comissaria.

Minusvàlida: No pots pagar un tractament i l’Estat tampoc t’ajuda. Retrocedeix
2 caselles.

Dona musulmana: Et canvies de passaport perquè el teu marit no et segueixi la
pista. D’aquesta manera perds un passaport que ja tenies.
Minusvàlida: A A l’Àfrica hi ha un tubercle
que t’ajudaria a superar la teva malaltia.
Vés a la casella d’inici d’Àfrica.

AMÈRICA DEL SUD

Estudiant: Vols pujar el Machu-Picchu,
però vas a poc a poc per no tenir mal d’altura. Queda’t en aquesta casella 1 torn.
Dona musulmana: Ni la religió ni la cultura t’obliguen a dur cap mocador al cap i
te’l decideixes treure. Guanyes tal llibertat
que decideixes anar a veure món. Vés a la
casella d’inici d’Europa.

AMÈRICA DEL SUD
Refugiat: Les organitzacions d’acollida
no donen a l’abast. Vés fins a la casella
del polític, parlant la gent s’entén i la teva
situació podrà millorar.
Polític: El teu pla d’acollida de refugiats
tira endavant, igual que tu i la resta de
jugadors que avanceu 1 casella.
Sense llar: Has passat la nit al carrer
i algú t’ha agafat les coses. Perds un
passaport.
Estudiant: Creus que a Nicaragua no
tindràs futur amb la carrera que tens així
que marxes a Europa. Vés a la casella
d’inici d’Europa.
Dona musulmana: Després de que
escapessis del teu país, el teu marit t’està
buscant, escapat a Oceania i comença
una nova vida, allà no et trobarà.

Minusvàlida: Vols informar a l’alcalde sobre les males condicions en què es troba
el teu carrer. Vés a la casella del polític,
per parlar-ho.

Minusvàlida: La operació que t’han de fer,
només la fan a Europa. Vés a la casella
d’inici d’Europa.

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

Refugiat: T’has quedat a un camp d’acollida fins que puguis començar una nova
vida. Estaràs 1 torn sense tirar.
Polític: En un míting, l’oposició t’ha
llençat una sabata al cap. Vés a l’hospital
a que et curin la ferida.
Sense llar: Has trobat un llit en un centre
d’acollida pels sense sostre. Aprofites i et
quedes allà uns dies. 1 torn sense tirar.
Estudiant: Has aconseguit suèrar la
carrera amb èxit. Vés fins la casella del
passaport d’aquest país.
Dona musulmana: Intentes pujar l’Aconcagua per aconseguir els set cims, però
agafes mal d’alura i no ho aconsegueixes.
Vés a l’hospital.
Minusvàlida: Han acondicionat l’entrada
de la universitat, ara ja hi pots anar.
Canviat de casella amb l’estudiant.

Refugiat: A la frontera de Mèxic, una
patrulla de policies t’ha detingut. Vés a la
casella de la presó
Polític: Has guanyat les eleccions i tens
moltes ganes de fer el bé pel poble.
Avança 3 caselles.
Sense llar: Acudeixes a un taller pels sense sostre, en el que et sents molt realitzat.
Avança 3 caselles.
Estudiant: Has aconseguit la beca per
estudiar a Brasil, tens bona sort aquets
dies. Agafa un passaport del jugador de
l’esquerra.
Dona musulmana: Després de viure a
Buenos Aires durant 3 anys, ja et sents
com a casa. Vés a la casella del passaport.
Minusvàlida: T’has descuidat els documents al lavabo d’uhn restaurant. Perds
un passaport.

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

AMÈRICA DEL SUD

OCEANIA

OCEANIA

OCEANIA

OCEANIA

Refugiat: Has arribat a la costa però a
Austràlia no ets benvingut. Vés a l’inici de
l’últim continent en el que has estat.

Refugiat: Entrant per la costa t’ataca un
tauró. Avança 4 caselles per a escapar-ne.

Refugiat: Intentant passar la frontera t’ha
retingut. La policia no tires en el proper
torn.

Refugiat: Arribant a Àsia el teu bot ha
tombat, veus a l’hospital.

Polític: T’han robat la cartera i hi duies el
passaport. Vas a la presó durant 1 torn.

Polític: Pagues la teva estància al país per
avançat però t’estafen. Et quedes 1 torn
en aquesta castella.

Polític: Has fet bons negocis amb empreses pioneres, torna a tirar.

Sense llar: Es genera un incendi al parc on
dormies. Si treus més d’un 4 l’apagues i
avances fins a la casella on recolliràs el
passaport.

Sense llar: Dormint al carrer t’ha picat un
mosquit australià. Vés a l’hospital durant
1 torn.

Sense llar: La falta de sensibilitat de la
gent fa que no tinguis diners i amb prou
feines menjar, et quedes sense tirar en el
proper torn.

Polític: Si ja tens el passaport americà,
Àsia no et deixa passar i perds un torn.
Si és al contrari, segueix el joc.

Estudiant: Has deixat que expirés el teu
visat. Ets deportat. Tornes al continent
de què venies.

Estudiant: Tu i els teus amics us banyeu
a la platja. T’han picat les meduses. Vés a
l’hospital.

Estudiant: Encara no saps parlar bé l’idioma i fa que et costi avançar en el curs,
retrocedeixes dues caselles.

Estudiant: Treballes en una fàbrica amb
condicions inhumanes. L’esforç que has
fet et fa avançar 3 caselles.

Dona musulmana: Passant la duana
portaves menjar del teu país. No et deixen
passar. Retrocedeix 2 caselles.

Dona musulmana: Has estat assetjada sexualment. La policia et protegeix i vas fins
a la propera casella on hi ha un jugador.

Dona musulmana: Et trobes amb
familiars als quals fa temps que no veies i
viatgeu per tota Àsia, avança tres caselles

Dona musulmana: Hi ha un terratrèmol.
Tots menys el teu retrocedeixen una
casella.

Minusvàlida: T’has apropat massa a la
vora del riu i t’ha atacat un cocodril. Vés a
l’hospital

Minusvàlida: Un conductor despistat
conduïa per la dreta i no per l’esquerra i
quasi t’atropella. Avança 4 caselles per a
precaució.

Minusvàlida: A causa de la superpoblació, moure’t pel carrer et costa el doble,
divideix per dos el nombre que surti en
el següent tir.

Minusvàlida: Mentre ets al metge necessiten ajuda i una operació! Ben fet avança
fins a recollir el teu passaport.

OCEANIA

OCEANIA

Refugiat: Les forces d’Al-Asaad han entrat
a casa teva. Marxa amb la teva família
direcció Sèrbia avançant una casella.

Refugiat: No caps a l’embarcació, canvia’t la posició amb algun jugador per a
salvar-te la vida.

Polític: Les forces d’Al-Asaad t’han
segrestat. A la següent ronda tu seguiràs
endavant només quan algú tregui un 6.

Polític: Aquesta guerra ha anat massa
lluny. Ajuda al Refugiat. Dona-li la targeta
que desitgi.

Sense llar: Ajudes a construir cases i
refugis per a la gent de Síria. Us moveu
una casella tu i el refugiat.
Estudiant: En territori de guerra els
estudis són importants. Has elaborat una
estratègia per a escapar, tu i la dona musulmana us moveu 2 caselles endavant.
Dona musulmana: Has matat un Pastún.
La Jirga ha decidit entregar la teva filla de
8 anys per a casar-la amb un home de 60
anys. Acceptes i et mous fins la casella
de passaport o et quedes on estàs.
Minusvàlida: El terreny està barrat per
culpa de les explosions i no pots moure’t
per sobre la runa. Et quedes quiet a la
següent tirada.

Sense llar: No hi ha medicaments, ni
electricitat, ni aigua. Estàs molt dèbil. Et
donem una ajuda, tornes a tirar!
Estudiant: L’escola està destruïda. Has
de fer-te militar. Imita la marxa militar.
VInga soldat! Un, dos, un dos, un dos!
Dona musulmana: Una dona reclamant
el seu dret d’igualtat? Ni pensar-ho! Lluita
pels teus drets! Avancen 4 caselles les
jugadores dones.
Minusvàlida: El teu equip de voluntaris
ha estat segrestat per l’exèrcit sirià. Escull
amb quin jugador et vols canviar el lloc
per a escapar.

OCEANIA
Refugiat: Dona-li un passaport al jugador que en tingui menys.
Polític: Has presenciat un suïcidi. A Xina
una dona cada 4 minuts, es suïcida per
culpa de ser tractada com un objecte,
sense drets i sense igualtat. Les dones
avançen una casella
Sense llar: Miraves la programació de
televisió del teu país a Corea del Nord!
Esta prohibit, torna a tirar i escapa!
Estudiant: La persona amb minusvalia
et dona un passaport.
Dona musulmana: Parlant amb uns
japoneses anomenaven les seves filles
“Escuradents” perquè segons ells les
nenes són dèbils i es trenquen fàcilment.
Marxes d’aquest sense sentit. Vas a la
següent casella de passaport.
Minusvàlida: Estaves visitant la muralla
Xina i ha començat a fer molta calor i molt
humida, clima típic a Xina. Et quedes on
ets per a no suar més.

Sense llar: No pots utilitzar Internet i
aconsegueixes hackejar la xarxa. Avança 2
caselles i tens un salvavides per si caus
a la presó.

OCEANIA
Refugiat: Avui Tailàndia, el teu no país,
està de dol. Han explotat dos bombes a
la regió del sud i han mort 50 persones.
Retrocedeixes 2 caselles.
Polític: La lluita contra la droga està sent
tot un èxit. Una victòria clara contra el
narcotràfic. Avances 2 caselles.
Sense llar: Has pogut veure dos ossos
panda mentre passejaves pels boscos de
bambú de la Xina. Avances 2 caselles.
Estudiant: Sha derrumbat el mur que envoltava el jardí. Han mort 24 morts. Estàs
destrossat i no tiraràs fins que un altre
jugador tregui un 5
Dona musulmana: Avui has llegit a la
premsa que s’han subhastat dos melons
per 12.000€. Què els passa a aquesta gent?
Avances 2 caselles.
Minusvàlida: Una jove índia, del mateix
país que tu, va tallar-li el membre que
intentava violar-la. No entens com la
gent pot fer coses així. Retrocedeixes 1
casella.

OCEANIA
Refugiat: T’han acollit i has trobat feina
en una fàbrica. Avança 3 caselles.
Polític: Has volgut ajudar a la població
xinesa a lluitar contra la dictadura però
han vist la teva intenció. No tornis a jugar
fins que l’estudiant avanci.
Sense llar: Per a poder respirar entre la
contaminació has fet el teu propi invent.
Que el polític vagi a la mateixa casella
que la teva per a aportar capital.
Estudiant: Demà tens els finals i decideixes fer trampes en l’examen. Si treus
més d’un 3 no t’enxampen i avances 5
caselles si no et quedes 3 torns sense
tirar.
Dona musulmana: Comparteixes una
xerrada amb un grup de Gueixes i et donin
consells per a sortir del país. Avança fins a
la següent casella que hi hagi algú.
Minusvàlida: Han dissenyat unes noves
cames ortopèdiques. Si et surt un númerom més gros que 3 avances 10 caselles
si no, els retrocedeixes.

OCEANIA
Refugiat: Avui ha mort Yoshie Oka, la
supervivent que va informar sobre el bombardeig d’Hiroshima de1945. Estàs trist i
retrocedeixes 2 caselles.
Polític: Corea del Nord amenaça en
convertir-te en el seu objectiu si el teu país
no es deixa de mostrar tant hostil. No saps
què fer. Perds un torn.
Sense llarLes innundacions de Sri Lanka
t’han destrossat la vida. A tu i a les més
de 500.000 persones desplaçades. 1 torn
sense tiar.
Estudiant: aiwán, casa teva, ha estat el
primer país asiàtic en pronunciar-se a
favor dels matrimonis entre persones del
mateix sexe. Avances 4 caselles!
Dona musulmana: A Xina si tens un fill
baró a casa teva, tens dret a més terra del
Estat. Tots els jugadors homes avancen
una casella.
Minusvàlida: A xina si una dona no dóna
a llum a un fill baró, s’entén com mala
sort. Si ets home dóna un passaport a la
jugadora de la teva esquerra.

OCEANIA

OCEANIA

OCEANIA

OCEANIA

OCEANIA

OCEANIA

OCEANIA

OCEANIA

OCEANIA

OCEANIA

ASIA

ASIA

Refugiat: Entrant per la costa t’ataca un
tauró. Avança 4 caselles per a escapar-ne.

Refugiat: Intentant travessar la frontera
la policia t’ha arrestat. No tires el pròxim
torn.

Polític: Pagues la teva estància el país per
adelantat però t’estafen. Perds torn.

Polític: Has fet bons negocis amb empreses pioneres, torna a tirar.

Refugiat: L’efecte del canvi climàtic està
danyant l’ecosistema d’Oceania i el govern
ofereix places per treballar en la preservació del medi. Avances 3 caselles.

ASIA
Refugiat: Has arribat a la costa però a
Austràlia no ets benvingut. Torna al continent d’on vens.
Polític: T’han robat la cartera i hi duies el
passaport. Vas a la presó.
Sense llar: Es genera un incendi al parc
on dormies. Si treus un més d’un 4
l’apagues i avances fins la casella on
recolliràs el passaport.
Estudiant: Has deixat que expirés el teu
visat. Ets deportat. Tornes al continent
del que venies.
Dona musulmana: Passant la duana
portaves menjar del teu país. No et deixen
passar. Retrocedeix 2 caselles.
Minusvàlida: T’has apropat massa a al
vora del riu i t’ha atacat un cocodril. Vés a
l’hospital

ASIA

Sense llar: Dormint al carrer t’ha picat un
mosquit australià. Vés al hospital i perds
un torn.
Estudiant: Tu i els teus amics us banyàveu
a la platja. T’han picat les meduses. Vés a
l’hospital.
Dona musulmana: Has estat assetjada sexualment. La policia et protegeix i vas fins
la propera casella on hi ha un jugador.

Polític: Has volgut ajudar a la població
xinesa a lluitar contra la dictadura però
han vist les teves intencions. No tornes a
jugar fins que l’estudiant avanci.
Sense llar: Per a poder respirar entre la
contaminació has fet el teu propi invent.
Que el polític vagi a la mateixa casella
que tu per a aportar capital.
Estudiant: T’has equivocat de tren, perds
1 torn.

Estudiant: Encara no saps parlar bé l’idioma i això fa que et costi avançar el curs,
retrocedeixes dos caselles.
Dona musulmana: Et trobes amb
familiars amb els quals feia temps que no
veies i viatjeu per tota l’Asia. Avança tres
caselles.

Sense llar: Viatjar cap a Àsia és molt
barat, avança altre cop les mateixes
caselles que acabes d’avançar.
Estudiant: Demà tens els finals i decideixes fer trampes a l’examen. Si treus
més d’un 3 no t’enxampen i avances
5 caselles si no et quedes 1 torn sense
tirar.

Refugiat: Arribant a Àsia el teu bot ha
tombat, vés a l’hospital.
Polític: Si ja tens el passaport americà,
Àsia no et deixa passar i perds un torn.
Si encara no tens el passaport americà,
segueix el joc.
Sense llar: Treballes en una fàbrica amb
condicions inhumanes. L’esforç que has
fet et fa avançar 3 caselles.
Estudiant: No pots utilitzar internet i
aconsegueixes hackejar la xarxa. Avança 2
caselles i tens un salvavides per si caus
a la presó.

Dona musulmana: Has fet amics i t’estan
ajudant als teus viatges. Torna a tirar.

Dona musulmana: Hi ha un terratrèmol.
Tots menys tu retrocedeixen una casella

Minusvàlida: Degut a la superpoblació,
moure’t pel carrer et costa el doble. Divideix per la meitat el número que surti a
la següent tirada.

Minusvàlida: T’han deixat provar un mitjà
de transport alternatiu per a persones
amb minusvalidesa que avança el doble
de ràpid. El teu següent tir, dobla el
número que treguis.

Minusvàlida: Mentre eres al metge
necessiten ajuda en una operació! Ben fet!
Avança fins la casella del passaport.

ASIA

ASIA

ASIA

ASIA

Refugiat: L’afectat és un amable pescador
que et va ajudar durant els teus primers
dies al continent. Retrocedeixes 3
caselles.

Refugiat: Denuncies a la policia un cas de
narcotràfic. Has ajudat a desarticular una
banda internacional. Avances 4 caselles.

Refugiat: A Austràlia més de la meitat de
la població procedeix d’altres indrets. Et
sents com a casa. Avances dues caselles.

Refugiat: Has arribat a Austràlia amb 19
anys i et resulta impossible trobar feina.
No tires fins que algú tregui un 2.

Polític: Avui la policia ha incautat un
carregament de cocaïna procedent el port
de Xile. La impecable operació mereix 2
caselles de regal.

Polític: Aquest any t’has oblidat de
celebrar l’any del Drac Xinès i la comunitat
asiàtica s’ha enfadat. Perds el torn fins
que algú tregui un 1.

Polític: Et sents orgullós de la millora feta
els darrers anys de legislatura. Avances 1
casella.

Sense llar: Saps perfectament que la droga t’afecta negativament.Retrocedeixes
2 caselles.
Estudiant: Avui has vist que dues dones
havien intentat entrar drogra a Austràlia.
Et quedes reflexionant i et quedes quiet.

Sense llar: A Melbourne has pogut aprendre 3 idiomes. Gràcies a això avui has
trobat feina. Avances 2 caselles.

Minusvàlida: Un conductor despistat
conduïa per la dreta i no per l’esquerra i
quasi t’atropella. Avança 4 caselles per a
precaució.

ASIA
Refugiat: T’han acollit i has trobat feina
en una fàbrica. Avança 3 caselles

Sense llar: La falta de sensibilitat de la
gent fa que no tinguis diners ni menjar, et
quedes sense tirar al pròxim torn.

Polític: Un altre polític se t’ha avançat i el
negoci ha fracassat. Torna al teu país.

ASIA

Polític: Es recomana estudiar a Nova
Zelanda el doctorat que vols fer. Avances
2 caselles.
Sense llar: Avises la policia, al trobar
les lletres de “SOS” en una roca, però et
prenen per boig. Aquest torn no avances
cap casella.
Estudiant: Estàs de viatge amb la teva
família i de sobte l’avió fa un aterratge
d’emergència, de l’ensurt no tires 1 ronda.

Dona musulmana: Comparteixes una xerrada amb un grup de Geishes i et donen
consells per a sortir del país. Avança fins a
la següent casella que hi hagi algú.

Dona musulmana: Co

Minusvàlida: Han dissenyat unes noves
cames ortopèdiques. Si et surt un nombre més gros que 3 avances 10 caselles
sinó, les retrocedeixes.

Minusvàlida: Ha

Dona musulmana: Sents que la gent té
prejudicis cap a tu pel fet de pertànyer a
una cultura diferent. Avances 1 casella.
Minusvàlida: El teu pare diu que fuma
marihuana medicinal, però tu saps bé
que allò és droga i l’obligues a llençarlo. Avances 2 caselles per la teva sàvia
recomanació.

Estudiant: Austràlia és un dels últims
països que permet legislar en funció de la
raça. Quina mala notícia... retrocedeixes
2 caselles.
Dona musulmana: Crees un sindicat de
dones immigrants per lluitar contra aquesta realitat. Avances 3 caselles.
Minusvàlida: Trobes que els de Melbourne
són els més simpàtics, i avui has tingut la
sort de conèixer-ne un. Avances 1 casella.

Sense llar: Cada vegada hi ha més oportunitats de trobar feina. Tot i això, tu ja t’has
rendit. No tires a la següent ronda.
Estudiant: L’empresa Acciona ha innaugurat un parc eòlic a Austràlia Això reforça
la presència de les enervies renovables al
país. Avances 2 caselles.
Dona musulmana: Busques feina i et
formes de manera autodidacta. Trobes
una feina perfecta en dos mesos! Avances
3 caselles.
Minusvàlida: Ara es considera il·legal que
els jefes discriminin qualsevol treballador
en base a la seva discapacitat. Estem de
celebració i avances 1 casella.

ASIA

ASIA

ASIA

ASIA

ASIA

ASIA

ASIA

ASIA

ASIA

ASIA

ÀFRICA

ÀFRICA

AMÈRICA DEL NORD

EUROPA

EUROPA

Quin percentatge de població viu en
situació d’extrema pobresa a l’Àfrica
subsahariana? (menys d’un dolar al dia)

Quin percentatge de la població viu de
l’agricultura?

Quina és la religió predominant d’Amèrica del Nord?

Quan es va crea la Unió Europea?

Quin percentatge de població mundial
hi ha a Europa?

A: 83%

A: 30%

A: Islam

A: 1947

A: 37,8%

B: 70% (però els governs només dediquen
un 5% del pressupost a aquest sector)

B: Cristianisme (Aproximadament entre
el 75 i el 80% de la població es considera
cristiana)

C: 1961

B: 67%
C: 46% (313 milions de persones, aquesta
xifra s’ha duplicat en els últims 20 anys)

C: 50%

C: Hinduisme

ÀFRICA

Què es preveu que passarà al 2020?
A: Es preveu que hi hagi medicines per
curar malalties, i aliments per nodrir
infants i famílies.
B: Una cinquena part dels treballadors
agrícoles morirà de sida.
C: Augmentarà un 30% el sida

ÀFRICA
Quant acostuma a trigar a arribar
l’ajuda alimentària que s’envia des dels
països rics?
A: 1-2 setmanes.

ÀFRICA

A: No té una llar on viure
B: És de la tercera edat
C: Depèn d’ajuda alimentària (En el nord
d’Uganda, 20 anys de guerra, el 48% dels
nens pateixen seqüeles físiques i psicològiques a causa de la desnutrició)

AMÈRICA DEL NORD
Qui havia de pagar el mur de Donald
Trump que separaria Mèxic dels Estats
Units?
A: El govern de Mèxic
B: El govern dels Estats Units

C: 4-5 mesos (i els costos de transport
poden sortir fins a un 50% més car que si
es comprés en la regió afectada)

C: La ONU

B: Uganda (83%)
C: Burkina (56%)

A: Monarquia constitucional
B: Dictadura
C: República

AMÈRICA DEL NORD

EUROPA

EUROPA

Quants km de tanques han construit els
països de la Uninó Europea per evitar
l’entrada de refugiats?

Quins països han acollit més refugiats?

A: 110

B: Itàlia, Hungria, Àustria

B: 340

C: Turquia, Líban, Jordania (El 86% de les
persones refugiades estan en els països
més pobres. Dels 4,6 milions de siris que
han fugit del seu país, 3,7 han sigut acollits
per Turquia, Líban, Jordania)

C: 260 (Bulgaria, Grecia, Hungría, Calais,
Ceuta i Melilla... Fins a 7 tanques han
decidit aixecar o reforçar països de la UE
per intentar frenar el pas de refugiats i
immigrants)

EUROPA

A: Espanya, França, Alemanya

AMÈRICA DEL SUD

Què es celebra el dia d’Acció de Gràcies a
Amèrica del Nord?
A: El dret dels negres a Estats Units, celebració dels ideals representats amb fruites. (Aquesta celebració es diu Kwanzaa)
B: El nombrament del president George
Washington que va decidir amb l’església
episcopal celebrar el primer dijous de
cada novembre.

Quin és el país de la UE que investiga més en el sector de l’ensenyança
superior?

De quin país va ser president José
Mujica?

A: Alemanya (0,51)

A: Uruguai (expresident de la República
d’Uruguai del 2010 al 2015)

B: Dinamarca (1,02)
C: Finlàndia (0,71)

B: Panamà
C: Costa Rica

C: L’intercanvi d’ous de diferents colors
per expressar la vida i la primavera
(Celebració de la Pasqua, actualment
celebració del Conill de Pasqua)

ÀFRICA

A: Zimbawe (68%)

Quin sistema de govern hi ha al Canadà?

B: 6,9% (Tot i tenir només un 6,9% de la
població mundial, Europa representa un
20% de les importacions i exportacions
mundials)
C: 42,5%

AMÈRICA DEL NORD

El 84% de la població…

B: 2-3 mesos

On hi ha l’atur juvenil més elevat?

B: 1958 (Creada al 1958 com a Comunitat
Econòmica Europea)

AMÈRICA DEL NORD

Quin tant per cent del terreny nord americà és propietat del Govern dels Estats
Units d’Amèrica?
A: 32%
B: 85%
C: 12%

AMÈRICA DEL NORD

Quin és l’aliment més conegut de la
cuina americana?
A: Hamburgueses
B: Pizza
C: Hot dog

EUROPA

Quin és el país que produeix més
electricitat a partir de fonts d’energia
renovables?
A: Suècia (61,8%)
B: Àustria (68%)
C: Portugal (48,8%)
Els tres països són el top 3, xifres en percentatges

AMÈRICA DEL SUD

Quins d’aquests països té més perill de
patir un terratrèmol?
A: Xile (Xile es troba entre dos plaques
tectòniques la, sudamericana i la de
nazca, les quals es mouen 7 centímetres
cada any.)
B: Uruguai
C: Argentina

EUROPA

AMÈRICA DEL NORD

ÀFRICA

ÀFRICA

EUROPA

AMÈRICA DEL NORD

ÀFRICA

ÀFRICA
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ÀFRICA

AMÈRICA DEL SUD
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AMÈRICA DEL NORD
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ÀFRICA

EUROPA

EUROPA

AMÈRICA DEL SUD

OCEANIA

Austràlia no protegeix a les dones aborígens de ….

Quin d’aquests països va ser l’últim en
permetre el vot a les dones?

Quants països conformen Oceania?

A: Equador (1929)

A: 9

B: Cuba(1934)

B: 10

C: Argentina (1947)

C: 14

AMÈRICA DEL SUD

Quina moneda utilitzen al Brasil?
A: Peso Brasiler
B: Real Brasiler
C: Colon Brasiler

A: Brasil (1,4 milions de tonelades de
basura)
B: Mèxic (1,1 milions de tonelades de
basura)
C: Xile (9 milions de tonelades de basura)

A: +3
B: -6
C: -4

B: Les malalties de transmissió sexual.
C: La violència i la discriminació (Les dones indígenes tenen un 34 per cent més de
possibilitats de ser hospitalitzades a causa
d’haver sofert violència domèstica, i tenen
fins a 3,7 vegades més possibilitats de ser
víctimes de violència sexual)

Quantes llengües es parlen a Oceania?
A: 500 llengües

A: Algues

B: 1200 llengües

B: Crancs

C: 1500 llengües

C: Escombraries (Els 37 quilòmetres quadrats de Henderson acumulen 18 tones de
deixalles que arriben surant)

OCEANIA

Quina és la ciutat amb més creixement
econòmic
A: Sidney

A partir de quin any a Xina el govern
va permetre el dret de que es viatgés a
altres països:

B: 1937
C: 1945

ÀSIA
Cada quants minuts creus que a Xina
una dona es suïcida per culpa de ser
tractada com un objecte que ha de
complaure el seu marit?

B: 1 cada hora
C: 1 cada 4 minuts

ÀSIA
A Corea del Nord, sota la dictadura de
Kim Jong Un, si algú no compleix les
lleis s’el castiga amb:
A: S’el posa a la presó.
B: S’el posa en un camp de treball forçat
només al culpable.
C: S’el posa en un camp de treball forçat a
ell i tota la seva familia. (Si un home comet
un crim, s’el castiga posant-lo en un camp
de treball forçat a ell i tota la seva família,
les tres generacions d’aquesta)

C: 2003

OCEANIA

A: 1953

ÀSIA

B: 1996

C: Melbourne

En quin any va explotar la bomba atòmica de Hiroshima?

A: 1 cada 14 minuts

A: 2010

B: Bangkok

ÀSIA

OCEANIA
Una illa deshabitada en el Pacífic sud
anomenat Illa de Henderson és el lloc
amb més …. del món

AMÈRICA DEL SUD

Quina és la zona horària en la qual es
troba Xile?

A: La pobresa i l’atur

OCEANIA

AMÈRICA DEL SUD

Quin país produeix més residus?

OCEANIA

ÀSIA

ÀSIA

Actualment la Polinèsia, es veu afectada
per un problema causat per la mateixa
humanitat:

Quines d’aquestes lleis són certes sota
la dictadura de Kim Jong Un, de Corea
del Nord?

Com anomenen alguns xinesos a les
seves filles de forma vulgar?

A: Incendis

A: Prohibit vestir amb roba de més de 6
colors per ser el nombre de la mala sort.

A: ”Cullera”

B: El canvi climàtic (Països com Tuvalu o
Kiribati poden quedar totalment submergits a causa de la pujada del mar per culpa
del canvi climàtic i el desglaç dels pols,
arrasant les illes de la Polinèsia)
C: Acumulació d’escombraries

B: Practicar una religió (L’any 2013, 80
cristians van ser executats per tenir bíblies
a casa)
C: Prohibit tenir opinió personal (No es
pot opinar, ni parlar de democràcia, drets
humans o qüestionar el govern actual, en
cas contrari se’ls envia a camps forçats)

B: “Paella”
C: ”Escuradents” Perquè segons ells les
dones són fàcils de que es trenquin. En
canvi els nois són forts, son els que mantenen la casa i són el futur.
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