
SURVIVAL ZOMBIE 

La Castanyada més terrorífica 
A.- INTRODUCCIÓ 

Survival Zombie, La Castanyada més terrorífica és una experiència única: un joc real, al 

carrer, en el qual qui juga es troba immers dins d’una història que promet emocions 

fortes: amagar-se com quan jugàvem de petits a fet i amagar; descobrir pistes i 

resoldre enigmes com si fóssim experts detectius i, alhora, córrer i fugir dels nostres 

enemics. 

Els participants intentaran conèixer una història i resoldre un seguit de proves i 

enigmes que els proposaran uns personatges; alhora hauran d’evitar ser caçats per un 

grup de zombies. No és un repte fàcil: mantenir-se viu i allunyat dels zombies, mentre 

cal anar a la cerca de pistes que els permetin entendre què ha passat i com solucionar-

ho. 

Seràs capaç de sobreviure als zombies? Trobaràs tots els personatges? Desxifraràs 

totes les pistes i trobaràs la solució al problema?  

La Castanyada més terrorífica t’espera!!! 

 

B.- NORMATIVA 

La Survival Zombie és GRATUÏTA, però per poder dividir els participants en grups, cal 

INSCRIPCIÓ PRÈVIA. 

Edat, requisits i inscripcions. 

1.- Survival Zombie, La Castanyada més terrorífica és un joc organitzat pel Servei de 

Joventut, juntament amb un grup de joves del municipi i comarca. El joc està adreçat a 

persones a partir de 14 anys (nascuts l’any 2002). Per motius de seguretat, no 

s’acceptarà la participació d’adolescents menors de 14 anys ni infants. 

2.- Per a participar de l’esdeveniment, totes les persones interessades hauran de 

seguir dos passos: 

A) Inscriure’s a bit.ly/survivalcastanyada.  

B) Igualment, hauran d’aportar la següent documentació: 

1) una fotocòpia del DNI, passaport o document identificatiu.   



2) En el cas dels menors d’edat, hauran d’aportar també un permís 

d’autorització d’adults (que podran descarregar a 

joventut.vilafranca.cat), així com la fotocòpia del DNI o passaport del 

adult. 

Els documents es poden portar al SIAJ (Carrer de la Fruita, 13) en horaris de dilluns a 

divendres de 11 a 14h o les tardes de dilluns i dimecres de 17 a 20h. També es pot 

enviar la documentació escanejada a espiralljove@gmail.com.  

3.- Per tal que l’organització pugui preveure nombre d’inscrits i gestionar grups, la data 

límit d’inscripció i d’enviament de documentació és el proper dimecres 25 d’octubre. 

No es considerarà una persona plenament inscrita si no ha aportat la documentació 

pertinent. 

Data, horari de recollida de material i d’inici de l’acte. 

4.- La Survival Zombie, La Castanyada més terrorífica  es realitzarà dimarts 31 

d’octubre, de 21:30 a 23:30h al barri de L’Espirall.  

5.- Per tal de començar amb la màxima puntualitat possible, els participants hauran de 

presentar-se a les 21:30h al Punt de Control ubicat a la Plaça Pau Casals, on se’ls 

donarà material del joc, instruccions i grup al qual pertanyen. En aquest sentit, 

l’organització dividirà els inscrits en grups. En el cas que un grup no molt nombrós 

d’amics i amigues vulguin anar junts, hauran de presentar-se tots junts al Punt de 

Control. Si el grup és molt nombrós, hauran d’acceptar les instruccions dels 

organitzadors de dividir-se. En cas de no acceptar els grups definits, l’organització pot 

valorar expulsar un participant del joc. 

6.- Si una persona inscrita arriba tard i ja ha començat la Survival Zombie, no podrà 

participar en l’esdeveniment com a personatge viu. Com a alternativa, se li donarà 

l’opció de fer de zombie. 

Dinàmica del joc. 

7.- Per tal de distingir els participants (vius), dels personatges i zombies, i membres 

d’organització es donaran elements identificatius. 

a) Participants / Vius: se’ls donarà un Mocador VERD que hauran de portar 

lligat a un dels braços de forma clarament visible. Si perden el mocador, se 

l’amaguen o el porten poc visible, se’ls eliminarà del joc. Segons hagi estat el 

cas, es valorarà oferir-los (o no) l’opció de fer de zombies. 

b) Personatges / Zombies: els personatges són els que explicaran la història, 

donaran pistes i posaran a prova als participants. Els zombies perseguiran als 

vius. Per identificar personatges i zombies, aquests portaran un Mocador 

VERMELL. 
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c) Organització: per tal de garantir la seguretat i el bon ambient en el joc, l’acte 

comptarà amb un equip d’organitzadors. Alguns d’ells es trobaran al Punt de 

Control, a maquillatge i, fins i tot, hi haurà fotògrafs que s’identificaran amb un 

peto de color GROC. 

8.- Quan un ZOMBIE toqui a un PARTICIPANT VIU, automàticament aquest darrer 

s’haurà d’aturar i donar al ZOMBIE el seu mocador VERD. Si vol seguir jugant, però com 

a zombie, haurà de demanar al zombie el mocador VERMELL que es posarà de forma 

ben visible al braç. Immediatament, haurà d’anar a punt de control a maquillar-se com 

a zombie. 

Si algun participant no accepta que l’han tocat, no dóna el mocador VERD o no 

acompleix la normativa, serà expulsat automàticament del joc. 

9.- Està prohibit als PARTICIPANTS tocar als zombies i/o molestar a PERSONATGES i 

ORGANITZACIÓ. Qualsevol conducta inapropiada, suposarà l’expulsió immediata del 

joc. 

10.- Està prohibit el consum de begudes alcohòliques durant el joc i qualsevol 

substància estupefaent. Si l’organització detecta algun consum, expulsarà el 

participant del joc. 

11.- Per sobre de tot, tant PARTICIPANTS, ZOMBIES, PERSONATGES com 

ORGANITZACIÓ han de vetllar per un bon clima de joc i una SEGURETAT. En aquest 

sentit, es demana als Participants que es diverteixin, però alhora siguin prudents, 

cautelosos de no prendre mal i receptors a qualsevol indicació que se’ls faci pel seu bé 

i seguretat. 

En aquest sentit, qualsevol actitud que suposi un risc per a la pròpia persona, o les del 

voltant, suposarà l’expulsió automàtica del joc.  

12.- L’organització de l’acte no es responsabilitza dels danys o prejudicis que els 

participants puguin patir o provocar durant l’esdeveniment. En aquest sentit, no es 

responsabilitza de possibles pèrdues materials (mòbil, claus, cartera,...) dels 

participants. Igualment, el PUNT DE CONTROL no guardarà cap bossa, mòbil, claus, 

cartera...  

Grups i participació individual 

13.- Totes aquelles persones inscrites (de 14 anys o més) ho faran a títol individual. 

Tanmateix, per a una bona dinàmica del joc seran dividits en grups abans de l’inici de la 

survival (21:30-22h). 

14.- Si alguns amics/gues volen jugar com a grup (sempre i quan no sigui nombrós), 

hauran de comunicar-ho al Punt de Control de Plaça Pau Casals el mateix dimarts 31 

d’octubre a les 21:30. 



15.- A l’inici del joc, els PARTICIPANTS seran dividits en grups. Però pot passar que un 

grup pateixi moltes baixes (un atac de zombies) i quedin dos o tres participants sols, 

sense saber què fer ni on anar. En aquest cas, sempre podran mirar d’afegir-se a altres 

grups que encara estiguin jugant.  

Final del joc 

16.- Per poder guanyar a la Survival Zombie: La Castanyada més terrorífica, cal complir 

dos requisits: 

 a) Sobreviure a qualsevol atac zombie 

b) Ser el primer grup o persona en descobrir l’enigma final (per la qual cosa, 

caldrà haver obtingut les pistes anteriors). 

 

C.- PER ACABAR... 

El Servei de Joventut organitza aquesta Survival, juntament amb un bon número 

d’adolescents i joves, a partir d’una demanda i interès d’ells i elles mateixos. Des del 

servei, tenim la voluntat de col·laborar en organitzar activitats d’interès proper i divers, 

sense oblidar mai algunes premisses importants que tant organitzadors com 

participants han de tenir presents: 

a) Les activitats que s’organitzen busquen fomentar un oci alternatiu i saludable.   

b) La col·laboració entre joves i el Servei de Joventut permet fomentar una participació 

activa dels joves com agents transformadors de la seva realitat més propera. 

c) La participació activa a la Survival (com a organitzadors, jugadors o públic) ha de 

basar-se en els principis de Respecte, Civisme, Convivència i Tolerància, abans, durant 

i després de la Survival. Qualsevol actitud inadequada suposarà l’expulsió del joc.  


