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NORMATIVA DEL JOC 

Gràcia Zona 0 és un esdeveniment públic en el qual es pot participar dels 

12 als 29 anys. Si l'edat de la persona jugadora està entre els 12 i 17 

anys, haurà de portar l'autorització signada pel seu pare/mare/tutor legal 

juntament amb una fotocòpia del DNI de l'adult que signa. 

Totes les persones participants hauran de lliurar la següent 

normativa signada a l’organització en el moment de formalitzar la 

inscripció. 

Les persones jugadores portaran una polsera identificativa lliurada per 

l'organització. Els colors de la pulseres seran els següents: 

- Verd. Per a les supervivents 

- Vermell. Per a les zombis. 

- Blau. Per al personal d'organització. Poden ser zombis, 

supervivents, vigilants, metges, fotògrafes, protecció civil o 

monitores infiltrades entre les jugadores. 

Per a participar en aquest joc no és necessària una forma física excel·lent, 

encara que l'aventura serà bastant exigent per l'espai a recórrer, l'horari i 

sobretot per les quatre hores de durada de l'esdeveniment. Qualsevol 

persona entre 12 i 29 anys es pot apuntar, ja que és una activitat dirigida 

exclusivament a públic juvenil. 

IMPORTANT! És obligatori que totes les participants portin sopar de 

casa (un entrepà, per exemple), ja que l’activitat durarà moltes hores i és 

important mantenir-nos amb energia durant el joc. L’organització facilitarà 

a les participants una ampolla d’aigua i fruita durant l’activitat.  

Quin és l’objectiu del joc? Aguantar tota la nit sense que els zombis 

acabin amb tu mentre resols les pistes i puzles proposades per 

l'organització. 

Tingues en compte que si un zombi t’agafa, t'elimina del joc com a 

supervivent. Però no et preocupis, pots continuar jugant unint-te al bàndol 



 

 

 

 

zombi (passant prèviament per la nostra zona de maquillatge), o pots 

abandonar la partida traient-te la teva cinta identificativa. 

No has d'amagar-te i esperar que passi la nit, sinó moure't, i molt. Has de 

buscar pistes que podràs seguir en un mapa, via telegram o twitter, o 

pistes verbals que se’t donaran si interactues amb les monitores en les 

escenes preparades. 

ADVERTÈNCIA: Probablement, gairebé totes us convertireu en zombis 

tard o d'hora, el vostre repte més difícil en l'esdeveniment és estar a 

l’altura quan arribi el moment de morir i partir la conversió. 

Quan sigueu zombis anireu a formar part d’una horda, comandada per 

monitores que us guiaran a la recerca de menjar: la resta de supervivents. 

No podreu córrer, però el nombre de zombis i el cansament de les 

supervivents us donarà avantatge i, tard o d'hora, podreu acabar amb 

totes elles… Ser zombi és extremadament divertit: espantar a la gent, 

siguin jugadores o no; ficar-te en el paper d'una morta vivent, eliminis o 

no jugadores… vagar pel Parc de la Creueta del Coll a la nit arrossegant-

te i gemegant no té preu (sobretot quan després et vegis a les fotos i 

vídeos que gravaran les nostres fotògrafes!) 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT 

Serà obligatori l’ús d’una llanterna frontal per tal de circular amb 

seguretat en tota la zona del parc, llanterna que haureu de portar de 

casa (carregada i amb piles!). Està prohibit l'ús de làsers i enlluernar 

persones participants o de l’organització.  

Totes les persones han de portar ben visible la polsera identificativa 

de jugadora (verda o vermella), lligada a l’avantbraç sobre la roba. 

Amagar la peça perquè els zombis no t'ataquin és motiu d'expulsió. 

No es pot utilitzar cap mitjà de transport que no siguin els peus de 

cadascú. Això inclou vehicles propis, bicicletes, patins, monopatins, 

motos, i qualsevol cosa que no siguin els vostres peus. Se sancionarà l'ús 

de vehicles amb l'expulsió de l'equip complet. 



 

 

 

 

Està prohibit tot contacte per part del supervivent cap als zombis: un no 

es pot defensar, placar, pegar, atacar, carregar ni res similar. 

Òbviament, tampoc es pot agredir a la resta de jugadores. 

No es toleraran actituds masclistes, racistes, lgtbifòbiques, ni que 

vulnerin la dignitat de les persones. 

S’ha de seguir en tot moment les indicacions del personal de 

l’organització. 

Està prohibit sortir dels camins per la vostra pròpia seguretat, les 

zones únicament amb vegetació no són part del joc. Hi ha zones del parc 

que pel seu terreny són perilloses, a les quals no hi transcorrerà cap 

esdeveniment del joc, per això hi haurà cintes de l’Ajuntament i personal 

de l'organització indicant el límit del terreny de joc, i en cap cas aquest 

pot ser traspassat. 

No es pot traspassar en cap cas i per cap circumstància cap tanca ni 

cinta de l’Ajuntament de Barcelona. 

Serà obligatori respectar les senyalitzacions municipals i de Parcs i 

Jardins. També ho serà respectar els senyals instal·lades per 

l’organització i les seves indicacions verbals.  

S’ha d’apel·lar al sentit comú en qualsevol acció, qualsevol interacció amb 

la propietat privada, en el camp de joc i cap a totes les persones 

implicades en aquest. Serà obligatori respectar el mobiliari urbà del 

parc i rodalies. També respectar la propietat privada (vehicles, 

habitatges, botigues, etc.) i la resta de participants i organització. 

Està prohibit beure alcohol i consumir qualsevol mena de 

substàncies estupefaents abans i durant l'esdeveniment. Qualsevol 

persona en aquest estat serà expulsada de l'esdeveniment 

immediatament. 

Incomplir qualsevol de les normes aquí escrites pot ser considerat 

motiu d'expulsió del joc.  

Com s'expulsa a algú de l'esdeveniment?  



 

 

 

 

Molt senzill, tallant la polsera identificativa. Si ets expulsada, no podràs 

seguir participant de l’esdeveniment. 

 

He llegit i accepto seguir les normatives del joc i seguretat durant 

l’esdeveniment de Gràcia Zona 0 del dia 09 de novembre del 2019, 

actuant sota la meva pròpia responsabilitat (o la del meu tutor/a 

legal) en cas de no complir-les. 

Nom, cognoms i signatura, 

 

 

A ……………………….,  en dia ….../……./2019 


