
BASES I NORMES

REQUSITS

C O M  S ' H I  J U G A ? C O M U N I C A C I Ó

W O R K  D O N E

Abans de començar es repartirà a cada participant una
targeta amb el nom de la seva víctima. Per eliminar un
altre participant cal tocar-li l’esquena amb la pastanaga
(entre el coll i la cintura). Un cop eliminada la víctima,
aquesta deixa de jugar i ha d'entregar al seu assassí/ina la
targeta que té en possessió. D’aquesta manera,
l’assassí/ina ja tindrà el nom de la seva pròxima víctima.
És obligatori portar sempre la targeta. A més a més,
només serà vàlid l’assassinat si l’assassí/ina porta a sobre
la targeta amb el nom de la seva víctima. Això ha de ser
així perquè al matar, caldrà ensenyar-la a la víctima i ella
podrà comprovar que no hi hagi cap error. Si tot és
correcte, la víctima donarà la seva targeta a l’assassí/ina i
així aquesta podrà continuar matant. 
Atenció!, la persona eliminada només ha de donar la
targeta on figura el nom de la seva pròxima víctima i no
pas totes les targetes que ha acumulat al llarg del joc.
Recordeu que heu de tenir tantes targetes com persones
heu assassinat, ja que són la prova dels vostres crims!
El joc finalitzarà quan el participant “A” assassini una
víctima i aquesta li entregui una targeta amb el nom del
participant “A” (amb el seu propi nom). Això significarà
que el participant “A” és l’últim supervivent i, per tant, el
guanyador del joc.

I M M U N I T A T

L ' E S Q U E L A

Tenir més de 16 anys, nascuts l'any 2003 (si ets menor de 18 anys et cal l’autorització del pare, la mare o tutor/a
legal que pots sol·licitar a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet).
Acceptar i respectar totes les normes del joc.
Viure a Vimbodí i Poblet o passar-hi la major part del temps durant el mes de juliol i agost (important!!!).

DESCRIPCIÓ DEL JOC
El joc de la Pastanaga Assassina és un joc de rol on cada participant té un doble paper: el de víctima i el d’ assassí/ina
(sempre en sentit figurat. No oblideu que és un joc!).

Les persones participants formaran part,
necessàriament, d’una llista de difusió Whatsapp a
través de la qual rebran notificacions relacionades
amb la immunitat i amb les víctimes assassinades.
Per ser afegits en aquesta llista, cal guardar-se el
telèfon 606 303 917 (organització) i enviar-hi un

whatsapp amb el cos següent: 
Pastanaga assassina Vimbodí + nom i cognoms.

Quan cometem un assassinat o en som víctimes, ho
hem de comunicar en un termini màxim d'1 hora a

través del WhatsApp. Això vol dir que l’organització
rebrà dos whatsapps: un de l’assassí/ina i un de la

víctima.
Si qualsevol participant viu o viva ha d’abandonar el

joc, ha de comunicar-ho de seguida al WhatsApp 
per poder reordenar i seguir el joc!!

Qualsevol dubte o conflicte es resoldrà a través del
WhatsApp. 

Aquest no estarà operatiu el cap de setmana; per
tant, haureu d’esperar a dilluns per rebre una

resposta.

Hi haurà un premi a la millor esquela; per tant,
cada vegada que algú mor, caldrà fer un escrit

original sobre com ha succeït aquesta mort. Aquest
escrit l’hauran de fer individualment, tant la víctima

assassinada, com l’assassí/ina i, per tant, cada
esquela estarà composta per dues versions d’una

mateixa mort. Aquests escrits s’enviaran al
Whatsapp de l’organització. Aquesta els publicarà a

la llista de difusió per tal que tots les persones
participants estiguin al cas de com es va

desenvolupant el joc.

L’organització es reserva el dret de crear immunitats per
tal d’agilitzar o dinamitzar el joc. Aquestes immunitats es
comunicaran a les persones participants a través de la
llista de difusió WhatsApp.

Ajuntament de
Vimbodí i Poblet



N O R M E S  I M P O R T A N T S

I N S C R I P C I O N S

P R E M I S

L'’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE CANVIAR LES NORMES I DESQUALIFICAR PARTICIPANTS SI
NO COMPLEIXEN LA NORMATIVA.
ES PROHIBEIX COMUNICAR A NINGÚ QUE JUGUES EN AQUEST JOC (l’anonimat és clau per al bon
funcionament del joc).
No es pot comunicar a ningú el nom de la víctima que figura a la teva targeta.
Per matar la víctima, cal tocar-la amb una pastanaga a l’esquena, entre l’esquena i la cintura i mai damunt d’una
motxilla. Cal tocar-la amb suavitat, no colpejar, empènyer o usar qualsevol tipus de violència.
Només es pot matar la persona que consta a la targeta que tens.
No es podrà matar mentre l’assassí/ina o la víctima estigui treballant.
No es pot matar al WC (fent cua sí!).
No es pot matar en un vehicle en moviment (ja sigui un cotxe, bicicleta, patinet, etc).
No es pot matar a casa de la víctima, excepte si heu estat convidats o convidades.
No es poden intercanviar les targetes. Fer-ho comporta la desqualificació immediata.
No es pot portar més d’una pastanaga a sobre.
Cadascú s’haurà de comprar la seva pastanaga que haurà de ser de 15cm, més o menys. Quan comenci a estar en
mal estat, si us plau, canvieu-la!
L'organització no es fa càrrec de les accions que duguin a terme les persones participants, ni es fa responsable dels
danys materials, físics, morals o psicològics que es puguin ocasionar. 
Recordeu, és un joc i l'objectiu és passar-s'ho bé.

L ' E S Q U E L A

L’inici del joc serà el 26 de juliol a les 12.00 h, amb el
toc del campanar del poble. El joc finalitzarà quan
només quedi un/a supervivent o el dia 13 d'agost a les
12.00 h.
Si aquest dia el joc no ha acabat (per tant, queda més
d’una persona viva), el primer premi quedarà desert
(premi al/a la supervivent), però sí que es donaran els
altres dos premis.
Per rebre qualsevol dels premis, cal ser-hi present el dia
de l'entrega de premis, així com també portar les
targetes que s'hagin pogut acumular.
El premi es recollirà el dia de l'Entrega de Premis de la
36ena Setmana de la Joventut (per a més informació,
consulta el programa de la Setmana de la Joventut).

La inscripció s’ha de fer a través d’aquest enllaç:
https://forms.gle/Ei148UxHcPiXN7Tx9

I N I C I  I  F I  D E L  J O C

1R PREMI
PREMI AL/A LA
SUPERVIVENT
Per a la última persona
supervivent

2N PREMI

3R PREMI

PREMI A L'ASSASSÍ/INA
MÉS EFICAÇ
Per al participant que
hagi eliminat més víctimes.

PREMI A LA MILLOR
ESQUELA
Per a l’esquela que tingui
un escrit més original.

El període d’inscripció finalitza el diumenge, 21 de juliol.
Aquelles persones que hagin seguit tots els passos
podran recollir el sobre amb el nom de la seva primera
víctima els dies 23 i 24 de juliol a l’Ajuntament de
Vimbodí i Poblet.

P E R  A  M É S  I N F O R M A C I Ó :

El primer premi
serà una CÀMERA

DE FOTOS
INSTANTÀNIA

El tercer premi
serà un ALTAVEU

PORTÀTIL

El segon premi
seran uns

AURICULARS AMB
BLUETOOTH 


