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0. INTRODUCCIÓ 

“Res resulta més enganyós que un fet evident”, va dir el cèlebre detectiu de ficció Sherlock 

Holmes.  Aquest és el concepte que heu de tenir en ment en entrar en un room escape perquè 

cal saber mirar per saber veure. L’obvi és invisible i sempre hi ha informació clau que no 

haureu contemplat. 

Potser encara no heu sentit a parlar dels room escapes, però estigueu segurs que us 

n’acabaran arribant veus i després no podreu evitar provar-ho ni tampoc repetir-ho.  

Com el mateix món on vivim, l’elecció d’aquest treball va ser fruit d’un seguit de casualitats. 

Un anunci de ràdio va cridar l’atenció a la mare i la va portar a regalar-nos una sessió de room 

escape per Nadal. No vam trobar un forat per anar-hi fins a mitjans de març, poc abans d’haver 

d’escollir el tema del treball de recerca. La intriga, la curiositat i la desconfiança amb la que 

vam entrar en aquell local se’ns va anar transformant en emoció, satisfacció i eufòria a mesura 

que anaven avançant els minuts d’aquell compte enrere. Tantes emocions van despertar una 

gran curiositat envers aquest món, que encara no havia arribat ni a la nostra comarca, i ens va 

fer decidir a descobrir-ne tots els detalls i a basar-hi el nostre treball.   

L’objectiu principal d’aquest projecte és dissenyar i crear un room escape. Per dur-ho a terme 

ens ha estat necessària una prèvia recerca d’informació on ens hem assabentat dels principals 

aspectes relacionats amb aquesta activitat i, en especial, de les pautes per crear un room 

escape. Per aconseguir l’objectiu principal, ens hem plantejat aquestes fites: 

-Conèixer els principals aspectes que comprèn el món dels room escapes 

-Crear la imatge del nostre room escape. 

-Dissenyar i crear els enigmes i implementar-los a la nostra sala. 

-Posar en marxa la sala per detectar quines modificacions cal aplicar per millorar-la.  

-Informar-nos dels passos que caldria seguir si es volgués legalitzar el nostre room escape. 

-Editar un vídeo per donar a conèixer la nostra sala i l’opinió dels nostres testers1 

Per fer la recerca, hem combinat fonts escrites, com poden ser pàgines webs i blocs, i fonts 

orals, com serien les entrevistes.  

                                                             
1 Persones que proven un room escape abans de l’obertura al públic en general. 
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Nosaltres teníem clar el que volíem fer però no en sabíem res, tan sols havíem estat en un 

room escape. És per això que ens va ser necessària una recerca d’informació que vam 

completar a través de cerques en pàgines webs i blocs molt diversos i també amb entrevistes a 

persones amb diversos rols dins d’aquest món. Un cop vam tenir els fonaments necessaris vam 

començar a crear la nostra pròpia imatge amb l’ajuda d’un conegut. El següent pas va consistir 

en deixar volar la imaginació guiada per la nostra lògica. Vam pensar, dissenyar, provar i  

finalment crear totes les proves que a hora d’avui conformen la nostra sala d’escapisme. En 

vam obrir les portes a tots els coneguts disposats a ajudar-nos a trobar-ne la millor versió i, 

finalment, després de conèixer la seva opinió a través d’una enquesta, vam aplicar totes les 

modificacions que vam creure necessàries. 

L’estructura de l’estudi l’hem dividit en una part més conceptual i una altra de més pràctica. La 

primera és on hi hem explicat de manera entenedora els coneixements que hem adquirit 

relacionats amb els room escapes. Hem començat amb una presentació del que és un room 

escape per facilitar la lectura del treball als que no en tenen coneixement. Seguidament ens 

hem remuntat als seus orígens, n’hem diferenciat els tipus que n’existeixen, els hem situat 

geogràficament en el món i n’hem mencionat la seva aparició en els mitjans de comunicació i 

els beneficis que comporta. Finalment hem suggerit algun consell per sortir-ne amb èxit i hem 

especificat les  pautes per crear-ne un. En el treball de camp hem reproduït el que ens ha 

resultat més útil de cada entrevista, les fitxes de valoració dels room escapes en els que hem 

estat i, mitjançant un ordre cronològic, el detall de tots els passos que hem seguit per crear el 

nostre room escape. 

Aquest treball et revelarà tots els misteris, emocions i, com és evident, també les solucions que 

amaguen les parets del nostre room escape. Un món que està en ple creixement reunint 

famílies, amics o companys per treballar en equip i aconseguir un mateix objectiu, per 

desconnectar de la connexió constant i inevitable d’aquest món i per sorprendre’ns i omplir-

nos d’eufòria.  Ja només hi faltes tu. 
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1.ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

1.1 Què és un  room escape? 

Un room escape és un nou tipus d’entreteniment preparat, majoritàriament, per a grups de 

dues a sis persones.  

Consisteix en una aventura en viu que té lloc en una o diverses sales tancades que estan 

decorades al voltant un tema determinat. 

L’objectiu del joc és aconseguir sortir de la sala en un temps limitat. Per aconseguir-ho, s’ha de 

complir una missió que s’haurà plantejat a l’inici del joc i en la qual serà necessària la lògica, 

l’habilitat, la rapidesa i el treball en equip. 

Les diverses sales estan controlades pel director del joc, anomenat room master. Ell també és 

l’encarregat de proporcionar pistes en cas que l’equip no trobi la manera d’avançar.  

Degut al nivell intel·lectual dels enigmes, el joc està pensat per a adults sense un límit d’edat. 

Tot i així, també s’accepten adolescents d’entre 14 i 17 anys acompanyats d’un major. 

El joc dura 60 minuts però se n’hi han d’afegir 10 de previs en els que et fan una breu 

explicació per introduir-te en la història i uns altres 10 al final durant els quals es comenten els 

detalls, les actuacions i es fa una foto del grup.   

El preu de les sessions oscil·la entre 10 i 18 € per persona. En molts casos el preu varia 

depenent del número de persones que formen el grup. 

 

1.2 Orígens 

1.2.1 Origen geogràfic 

El primer room scape en viu, conegut com a Origin, va ser creat al 2006 per un grup 

d’enginyers a Silicon Valley, California. Els creadors es van inspirar en una famosa novel·la 

d’Agatha Christie a l’hora de confeccionar les pistes i ambientar l’escena. Tot i ser una versió 

molt bàsica i diferent del que coneixem avui en dia per room escape, va tenir un gran èxit i no 

va tardar gaire en arribar a l’Àsia. Va ser allà, principalment al Japó, on es van començar a crear 

rèpliques de l’Origin i noves sales d’escape.  
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Al 2008 els japonesos van donar forma a aquest joc d’oci per comercialitzar-lo i dos anys més 

tard va començar a popularitzar-se per tot l’Occident. El concepte del joc era lleugerament 

diferent, es donava més importància a l’experiència i l’aventura d’escapar i es deixava en 

segon lloc la resolució d’enigmes i la presa de decisions. De fet, els jugadors anaven 

acompanyats per un membre del personal de la sala que liderava el grup mentre aquest anava 

passant per les diverses habitacions. 

Finalment, al 2011 van arribar a 

Budapest, Hongria, on van causar molt 

furor i on es va crear la primera sala 

d’escape tal i com la coneixem avui en 

dia. Va ser creada per Attila Gyurkovics. 

Ell va intentar adaptar a un format físic 

les vivències que fins al moment només 

s’havien pogut experimentar en els jocs 

d’enigmes en paper o en els primers videojocs moderns. Va agafar la idea dels asiàtics 

d’incloure pistes i la resolució d’enigmes, però en aquest cas com a part fonamental 

del joc. Per fer-ho, es va basar en el llibre Fluir, una psicologia de la felicitat2 i en les 

idees de Paolo Freire sobre el treball en equip.  

1.2.2 La inspiració del fenomen room scape 

Com ja hem dit, Attila Gyurkovics es va basar en el llibre de Mihály 

Csíksgentmihályi  per crear els rooms scapes. Fluir, una psicologia de 

la felicitat, parla sobre un estat òptim de concentració anomenat  

‘fluir’, descrit en la teoria del Flow. El ‘fluir’ és l’estat mental que té 

lloc quan una persona està completament immersa en l’activitat que 

executa. Això passa constantment, quan un cirurgià està en una 

operació de vida o mort, quan una ballarina està a punt de fer el 

moviment més important del seu espectacle o quan un futbolista està fent la millor jugada del 

partit. En les tres situacions, les persones concentren totes les seves energies en una sola acció 

i moment i s’obliden de tot el que els envolta. 

                                                             
2 CSÍKSGENTMIHÁLYI, Mihály. Fluir, una psicología de la felicitat, Kairos, 1997 

Attila Gyurkovics davant d’un dels seus locals de 
Parapark 

Il·lustració 1: Attila Gyurkovics davant d’un dels seus 
locals de Parapark 

Il·lustració 2: El llibre: Fluir. Una 
psicologia de la felicitat 
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Quan un grup o individu arriba a l’estat flux, enfrontant-se a reptes i dificultats i aconseguint-

ne l’èxit, arriba en un estat de satisfacció on, segons Mihaly, es troba l’essència de la felicitat.  

Justament aquest estat és sobre el que es basa el fenomen room escape. Planteja als jugadors 

una sèrie de reptes i dificultats que només amb l’esforç col·lectiu i la concentració en la feina 

resulten exitosos, aconseguint resoldre a temps els enigmes plantejats i sortir amb èxit de la 

sala en què es troben tancats.  

No importa el temps, ni el lloc ni l’acció. Només importa 

la sensació d’alegria després d’haver-se vist sotmès a una 

situació aparentment complicada i haver-ne sortit 

victoriós.  

És important que les sales d’escape es dissenyin amb el 

concepte del ‘flow’ en ment. Un repte massa difícil es converteix en ansietat mentre que un de 

massa fàcil resulta avorrit.  

Attila Gyurkovics, també es va basar en les idees de 

Paulo Freire. Freire va ser un dels pedagogs més 

significatius del segle XX i un dels principals motors de 

la revolució educativa a Brasil. Era el pedagog dels 

oprimits i va transmetre la pedagogia de l’esperança.  

Les seves idees van influir a processos democràtics de tot el món.  Algunes  d’elles les trobem 

resumides a continuació: 

-Va ser un filòsof que va aconseguir crear una pedagogia aplicada a la pràctica i a l’acció 

transformadora. Paulo deia: “La millor manera de pensar és 

pensar en la pràctica”. 

-Va fomentar un aprenentatge dialògic. Freire creia que el diàleg 

era indispensable pel desenvolupament del ser humà i per al 

procés de transformació del món. Identificava en la paraula 

dues parts diferents: l’acció i la reflexió. 

-Entenia la curiositat com el motor del coneixement. Un 

coneixement que mai s’acaba i que es construeix 

col·lectivament 

Il·lustració 3: Esquema del significat de  la teoria 
del flow 

Il·lustració 4: Paolo Freire i a l’esquerra una de les seves 
citacions 

Il·lustració 5: Cita de Paulo 
Freire 
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Attila va tenir un gran èxit i al cap de poc aquesta proposta d’oci es va convertir en una 

franquícia internacional i es va estendre ràpidament per tot Europa: Àustria, Alemanya, 

Itàlia...  arribant a Espanya al 2012 a través de Parapark Barcelona. 

A partir d’aquesta data ens apropem al present on s’observa un creixement més que 

exponencial de les sales de escape, fins al punt que se’n poden trobar pràcticament a totes les 

grans ciutats del món. 

Així doncs, podríem concloure que els jocs d’escape van aparèixer per primera vegada a Japó al 

2008, però no va ser fins al 2011 a Budapest quan aquest concepte d’escapisme  va 

evolucionar fins al que entenem avui en dia com a room escape.  

1.2.3 Origen ideològic 

En què es van basar els primers room escapes? 

L’essència d’un room escape és aconseguir escapar d’un espai tancat dins d’un límit de temps 

determinat mitjançant la cerca de pistes i la resolució d’enigmes que ens permetin avançar a 

poc a poc en el joc.  

Les sessions de room escape actuals tenen un origen ideològic que data de la dècada dels 70.  

Molt abans de l’aparició de les sales d’escapisme ja existien llibres en paper on la manera 

d’avançar en la lectura consistia en anar resolent els enigmes que s’anaven plantejant. No eren 

aquells famosos llibres tipus “Tria la teva pròpia Aventura” que es basaven principalment en la 

presa de decisions, sinó una altra classe de llibres que comptaven amb papers de colors 

especials, la superposició dels quals et permetia  trobar codis ocults entre les seves pàgines. 

També n’hi havia d’altres que havien de ser llegits amb uns daus que permetien determinar 

fets aleatoris dels quals depenien diversos enigmes. En definitiva, durant la lectura es trobaven 

enigmes que havien de ser resolts de maneres diferents. És per això, que es pot afirmar que la 

literatura va ser la precursora dels room scapes.   

Aquests llibres eren la il·lusió de molts, ja que sovint es compartien entre petits i grans. De 

mica en mica aquesta intriga va anar arribant al públic adult, fet que va suposar la necessitat 

de crear enigmes més ajustats a la seva mentalitat.  

La literatura, doncs, van tenir un paper important i va representar un inici que va acabar amb 

l’arribada dels primers ordinadors i els primers sistemes operatius. Aquestes noves tecnologies 

permetien a l’usuari programar quasi qualsevol procés, com per exemple un joc d’aventura.   
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Ràpidament es va intentar combinar la literatura amb l’aventura per satisfer les necessitats del 

públic adult. Va ser així com van aparèixer els primers jocs de rol, anomenats Aventura 

conversacional. En aquest joc, l’usuari disposava únicament d’una pantalla amb un text que 

descrivia una situació i ell havia d’escriure l’acció que volia que realitzessin els seus 

personatges, seleccionant d’entre un llistat d’accions bàsiques (obrir, usar, tancar, colpejar...) i 

objectes disponibles que s’anaven incrementant durant el desenvolupament del joc. Una 

sessió típica del joc podia ser així: 

                             >Obrir porta 

                              No passa res 

                            >Buscar alfombra 

                              Troba una clau 

                            >Utilitzar clau obrir porta 

                              La porta s’obra 

 

Si la instrucció era correcta el joc obria una nova pantalla. En cas contrari, havies de seguir 

provant combinacions més o menys lògiques per intentar trobar la solució vàlida. 

La primera Aventura Conversacional va aparèixer al 1976, programada per Willie Crowther i 

Don Woods. S’anomenava Colossal Cave Adventure i estava basada en les coves del parc 

Nacional de Mammoth (Kentucky). Reproduïa amb tanta exactitud la configuració de les coves 

que els visitants podien recorre-les fàcilment si havien jugat al joc.  

A mesura que els ordinadors van anar sent més potents, els jocs d’aventura van començar a 

incloure gràfics estàtics, com és el cas de Mysetry House, al 1980, on l’usuari era convidat en 

una casa on havia de descobrir la identitat de l’assassí abans de convertir-te en la seva pròxima 

víctima. 

Durant els anys següents es van crear molts altres jocs similars. Sens dubte, però, la millor 

època d’aquestes propostes d’oci electrònic va ser la dècada dels 90, quan es van oferir títols 

com Day of the tentacle o The secret of monkey Island, entre d’altres.  

 

Il·lustració 6: Colossal cave adventure, un dels jocs d’Aventura 
conversacional 
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I per últim, tot i que no tenen res a veure amb l’origen en el que es van basar les primeres 

sales d’escapament, cal destacar l’aparició de nombrosos jocs programats en flash, que els 

últims anys s’han popularitzat entre els navegadors web actuals sota el nom de “escape room 

online”.  

 

 

 

 

 

Així doncs, podem afirmar que la principal font dels actuals jocs d’escapament són els 

videojocs i, més concretament, els jocs d’aventures per ordinador que van sorgir als anys 70. 

També cal destacar que la seva aparició va venir motivada per la literatura i l’aventura més que 

no pas pels enigmes, és per això que és tan important que les actuals sales tinguin una causa 

per entrar, una motivació per sortir i una història per viure.  

 

1.3 Tipus de sales de room escape 

Segons l’ordre de resolució dels enigmes podem classificar els room escapes en dos tipus: els 

lineals i els no lineals. 

Room escape lineal: 

El joc lineal es caracteritza per la resolució seqüencial dels enigmes. Les pistes i  els objectes 

que es van trobant s’utilitzen només per a resoldre un enigma i no són reutilitzables i, per tant, 

l’equip els pot anar abandonant amb la total seguretat que no es necessitaran més endavant.  

Aquest tipus de joc és el més recomanat per a principiants ja d’aquesta manera els jugadors no 

es troben col·lapsats per molts enigmes i pistes que no saben com utilitzar. Tot i així, el joc 

lineal presenta una sèrie d’avantatges i desavantatges: 

 

 

Il·lustració 7: Un joc d’Escape room online 
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-Avantatges: 

 Els jugadors es poden concentrar en un enigma determinat i d’aquesta manera tots els 

jugadors participen en la resolució de tots els enigmes. 

 Una vegada utilitzada un element, pot ser descartat perquè ja no s’utilitzarà més 

endavant.  

-Desavantatge: 

 El fet que la resolució dels enigmes sigui de forma progressiva fa que si el grup es queda 

encallat no pugui avançar de cap altra manera.  

Room scape no lineal: 

El joc no lineal és completament contrari a l’anterior. En aquest cas els enigmes es resolen de 

forma no seqüencial. Es presenten diverses pistes que poden servir tant per avançar al principi 

com per resoldre misteris a la meitat de l’aventura o inclús al final d’ella.  

Les pistes són reutilitzables, poden ser útils per resoldre més d’un enigma durant el joc, ja sigui 

de la mateixa manera o d’una manera totalment diferent. És per això que cal mantenir-les 

sempre controlades i no descartar cap possible opció.  

Com en el cas del joc lineal, presenta un seguit d’avantatges i desavantatges que cal tenir en 

compte: 

-Avantatges: 

 Si l’equip s’organitza correctament, es poden repartir les feines entre els membres del 

grup, de manera que cadascú es pot concentrar en les seves pistes i analitzar-les amb  

major profunditat, a la vegada que s’augmenta l’eficiència del treball en equip.  

 Fomenta el treball en equip ja que cal bona comunicació entre els seus membres per 

compartir pistes o objectes que hagin trobat i que potser són útils als altres components. 

 Si el grup s’encalla en alguna pista, poden continuar resolent altres enigmes amb 

l’esperança de trobar la resposta més endavant.  
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-Desavantatges: 

 Es necessita una molt bona organització, tan a nivell de grup com d’administració de les 

pistes utilitzades i no utilitzades.  

 Com que es poden resoldre enigmes en paral·lel, no tots els membres participen en trobar 

la solució de tots els enigmes. 

Tot i que existeixen  room escapes exclusius de cada un dels tipus que hem descrit, la majoria 

segueixen una estructura mixta, on combinen moments de joc no lineals amb lineals, cadascun 

interessant i atractiu per igual. Mentre que els lineals enfronten tot el grup a un mateix 

problema, els de tipus no lineals potencien el treball en equip i la organització i el repartiment 

de funcions entre ells.  

 

1.4 Turisme de room escape 

Viatjar és una de les activitats que més agrada a les persones. Existeixen molts motius per 

emprendre un viatge, ja sigui per conèixer noves cultures, visitar el patrimoni històric, viure 

noves experiències,  conèixer gent nova... Amb la popularització dels room escapes ha 

aparegut un nou motiu per a viatjar que es coneix com a turisme d’escape.  

Així doncs, el turisme d’escape consisteix en planejar un destí turístic en funció de l’oferta de 

room escapes disponibles. Es tracta de viatjar a un altre lloc on se sap que hi ha sales d’escape, 

per gaudir de les experiències d’escapisme i de pas, conèixer la ciutat. També hi ha una altra 

modalitat, que consisteix en incloure partides en room escapes durant la ruta del viatge 

establerta.  

Seguint amb la idea del turisme d’escape, s’han anat creant rutes d’aquest tipus de sales de a 

diversos llocs.  

Algunes són les que hi ha a continuació. 
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1. NORTESCAPES: RUTA NORTE ESCAPES ROOMS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Room escapes participants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Lloc: Zona nord d’Espanya, des de Santander fins a Pamplona.  

-Número de room escapes a completar: 12 sales. 

-Termini màxim per completar la ruta: 12 mesos. 

-Obsequi final: paquet escapista que consisteix en una motxilla, una 

tassa, una estoreta d’ordinador i una bateria externa per a mòbil. 

-Observacions: A part de jugar, també et permet gaudir de les platges 

de Cantabria, de la gastronomia del País Basc, dels vins de la Rioja o de 

les riqueses de Navarra.  

 

Il·lustració 8: Obsequi que s’obté a l’acabar 
la ruta Nortescapes 

Il·lustració 9: Room escapes participants a la ruta Nortescapes 

Il·lustració 10: Localització de la ruta Nortescapes 
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2. ESCAPE MASTER BCN TOUR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Room escapes participants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Localització: Ciutat de Barcelona 

-Número de room escapes a completar: 7 sales. 

-Termini màxim per completar la ruta: 6 mesos. 

-Obsequi final: Una brusa amb el logotip de la ruta per la part 

davantera i amb el nom de la ruta i dels room escapes participants a la 

part del darrera.  

Il·lustració 11: Room escapes participants a la ruta Escape Master 

 

 Il·lustració 12: Localització de la ruta Escape Master 
BCN Tour 

Il·lustració 13: Obsequi de la ruta Escape Master 
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3. RUTA ROOM ESCAPE CATALUNYA CENTRAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Room escapes participants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització: Catalunya central. 

Número de room scapes a completar: 7 sales. 

Termini màxim per completar la ruta: 7 mesos. 

Obsequi final: un clauer i una bossa personalitzada de La Ruta 

Catalunya Central. Els 10 primers en acabar la ruta reben un premi 

extra, una caixa d’experiències “Mil planes para ti” de La Vida es bella. 

 

Il·lustració 14: Room escapes participants a la ruta Room escape Catalunya central 
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4. RUTA ROOM ESCAPE BARCELONA: 

 

 

 

 

 

 

Room escapes participants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització: Catalunya central. 

Número de room escapes a completar: 9 sales.  

Termini màxim per completar la ruta: al llarg de l’any 2016 

Obsequi final: un joc de cartes SCAPE  de Francisco Gallego Arredondo 

i editat por GDM Games 

 

Il·lustració 15: Room escapes participants a la ruta Room escape 
Barcelona 

Il·lustració 16: Passaport on es marca les 
sales on s’ha estat 

Il·lustració 17: Joc de cartes SCAPES de 
Francisco Gallego Arredondo, obsequi de la ruta 

Room escape Barcelona 
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5. MAESTRÍA EN ESCAPISMO 

 

 

 

 

 

 

Room escapes participants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització: Madrid 

Número de room escapes a completar: 7 sales. 

Termini màxim per completar la ruta: 6 mesos.  

Observacions: et fan un 10% de descompte si jugues en els room 

escapes participants de dilluns a dijous. 

Obsequi final: un títol acreditat i una brusa de Mestre en escapisme. 

Il·lustració 18: Room escapes participants a la ruta Maestría en escapismo 

Il·lustració 19: Il·lustració 8: Localització ruta Maestría en escapismo 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWsK2ViqvPAhXEPxQKHVqLBBcQjRwIBw&url=http://www.brainbreak.es/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNHVugcUrW1bC8q_QGQsjzhJjaLyFw&ust=1474912175694393
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4rSsiqvPAhWGtBQKHTsuBCEQjRwIBw&url=http://www.enigmaexpres.com/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNEAFmH-hRfsTT4vBc0Q9jxxGftUBA&ust=1474912206682469
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQypDBiqvPAhWDPxQKHVRcCD0QjRwIBw&url=http://lasalida.net/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNG57fVS0JHL0GcIPg1lXc52P4SwPw&ust=1474912265405026
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje77jaiqvPAhXJ6RQKHeShAdcQjRwIBw&url=http://www.foxinabox.us/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNFBX2kpJVxhjiS_Jrr6Pn6LJJrFtw&ust=1474912300398685
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd0eGHi6vPAhXEVxQKHccyBxoQjRwIBw&url=http://roomescapebarcelona.es/parapark.php&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNFuLMX2DYadf0bZ_I2opFPkuF-y3g&ust=1474912413647845
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9y63Di6vPAhVHvBQKHcHGAMoQjRwIBw&url=https://therombocode.es/nuevo-escape-room-en-madrid-the-rombo-code/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNHsNBsVlOVR0nrhdN-dhOOa2_p8nQ&ust=1474912531914494
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1.5 Localització al món 

Per tenir una referència de quin efecte està tenint el fenomen del room escape a nivell 

mundial hem contrastat diverses fonts que ens han permès extreure unes conclusions.  

Una de les informacions que hem trobat ha estat un llistat de tots els room escapes d’arreu del 

món. L’origen d’aquesta font és de Califòrnia, EUA. Per tal de poder resumir la informació 

d’una manera més visual, hem agrupat els països per continents i ho hem representat en el 

següent gràfic on se’ns indica el nombre de sales de room escapes que  hi ha en cada 

continent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ràpidament podem apreciar que Nord-Amèrica és el continent on hi trobem la gran majoria de 

sales de room escapes ja que més de la meitat es troben en aquest continent. A continuació el 

segueix Europa, que constitueix una mica més d’un quart del total i finalment, en unes 

quantitats molt més reduïdes, trobem Àsia, que va seguida d’Oceania, Sud-Amèrica i Àfrica 

respectivament. En total ens fa referència a 5945 room escapes arreu del món.  

A partir de les dades del llistat que hem trobat, també hem pogut determinar quin és el país 

que té més sales de room escape en cada continent. El resultat ha estat el següent: 

1. D’Amèrica, Estats Units és el país amb més sales de room escape, concretament 2354. 

2. D’ Europa, Rússia és el país que compta amb més sales d’aquesta activitat: 180. 

3. D’Àsia, Malàisia és el  país amb més sales de room escape: 142. 

4. D’Oceania, el país on se n’hi troben més és Austràlia: 131. 

5. De Sud-Amèrica, Egipte és on n’hi ha més: 46. 

Àfrica: 64 

Àsia: 
468 

Oceania: 149 

Europa: 1662 Nord-amèrica: 
2852 

Sud-amèrica: 90 

Il·lustració 20: Gràfic dels room escapes per continent 
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Per tal de contrastar la informació, hem recorregut a altres fonts, una de les quals és el mapa 

que hi ha en la pàgina següent. Aquest mapa, igual que en la font anterior, ens proporciona 

informació dels room escapes que hi ha arreu del món. Els creadors del mapa són de Canadà. 

En aquest cas podem saber de manera més  exacta on es troba cada sala. Si sumem el total de 

sales de cada continent, el resultat ens varia una mica respecte la font anterior. Encapçala el 

primer lloc Europa, amb 1990 room escapes, seguidament Amèrica amb 1052, posteriorment 

Àsia amb 650 i finalment Oceania i Àfrica amb 53 i 17 room escapes respectivament. Pel que fa 

al país amb més sales d’escapisme en cada continent, obtenim els següents resultats: 

1. D’Europa, Rússia és la que conté més sales: 556. 

2. D’Amèrica Estats units amb 897 sales d’escapisme. 

3. D’Àsia, Malàisia és el país amb més room escapes: 46. 

4. D’Oceania, Austràlia és el que té més sales: 46 

5. D’Àfrica, Egipte és el país que supera a la resta amb 35 room escapes. 

Així doncs, malgrat la diferència en el nombre de sales, els països amb més room escapes en 

cada continent coincideixen en ambdues fonts, fet que ens porta a pensar que és una 

informació verdadera. 

En referència al nombre de room escapes en cada continent hi ha alguna diferència més 

significativa: 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes diferències les hem atribuït al fet que el fenomen de room escapes és una 

activitat molt emergent, el que significa que cada dia n’hi ha de nous i el que fa molt 

difícil establir-ne un control actualitzat. A més, es tracta d’una activitat molt 

Primera Font: 

Amèrica: 2916 

Europa: 1662 

Àsia: 468 

Oceania: 149 

Àfrica: 64 

Total room escapes: 5259 

Segona Font: 

Europa: 1990 

Amèrica: 1052 

Àsia: 650 

Oceania: 53 

Àfrica: 17 

Total room escapes: 3762 



Treball de recerca  Res resulta més enganyós que un fet evident 

24 
2n de Batxillerat  Curs 2016-2017 

descentralitzada, on el propietari és el que s’encarrega de donar a conèixer la seva 

sala. No hi ha una font oficial on apareguin absolutament tots els room escapes del 

món, sinó que alguns aficionats o els mateixos creadors de les sales creen llistes o fan 

mapes on apareixen les dades d’aquells room escapes que hi han volgut figurar. És per 

això que és molt difícil tenir-ne un control absolut ja que hi ha diversos llistats i és 

impossible, com a propietari de room escape, apuntar-te en tots ells.  

A continuació hi ha la segona font, el mapa: 
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Il·lustració 21: Mapa de room escapes en el món 

 

LLEGENDA: 

1-10 sales 

11-99 sales 

+ de 100 sales 
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1.6 Els room escapes als mitjans de comunicació catalans 

Tot i que ens sembli que a Catalunya les sales de room escape s’han donat a conèixer 

principalment al llarg d’aquest últim any, ja fa 4 anys de l’inici de la primera sala d’escapisme a 

Barcelona i, per tant, als mitjans de comunicació ja hi trobem notícies d’anys anteriors al 2016. 

Malgrat que avui en dia molta més gent és coneixedora d’aquesta activitat, en pobles o ciutats 

on encara no n’hi ha cap o n’hi ha molt pocs, la majoria de la població encara no sap de què es 

tracta. Així doncs, podríem dir que és una tendència que té com a focus d’inici Barcelona i que 

de mica en mica va arribant a la resta de Catalunya.  

Durant el 2016 s’han anat estenent a un ritme exponencial i aquest fet s’ha vist reflectit en les 

aparicions en diferents mitjans de comunicació.  

Pel que fa a la televisió, ara ja fa uns dos anys van ser presents en el programa dels matins de 

TV3 i ja més recentment a les notícies i a la sèrie CITES.  

Als matins de TV3, van aparèixer amb el titular: "Room escape", un joc trepidant i 

desestressant.3 

La notícia va ser resumida com podeu llegir a continuació: El Xavi Abad ens ha parlat de la 

moda dels "room escape", uns locals on els participants es tanquen i dels quals en sortiran a 

partir de resoldre una sèrie d'enigmes. Es tracta d'un joc similar a una gimcana que prové d'uns 

videojocs que es diuen "Room scape" i que consisteixen a trobar tot un seguit d'objectes i 

pistes que desencadenen que puguis obrir la porta i sortir d'una habitació. 

Font: els Matins de TV3. Data: 16/04/14  

Ja més recentment han aparegut en El telenotícies de TV3. La notícia va encapçalada pel 

titular: La moda del Room Escape. 4 

En aquest cas ho defineixen com un joc de rol, els jugadors dels quals disposen d’un enigma, 

una habitació i 60 minuts per esbrinar el misteri de la sala on es troben tancats.  

Mikhaïl Xtefanuka, propietari de Claustrophobia, diu que en el seu cas els jugadors es troben 

dins de masmorres de veritat i que disposen de 60 minuts per sortir-ne. Jordi Camino, 

propietari de Habitación 73, explica que la seva sala es tracta de la casa d’un fugitiu i que els 

                                                             
3
 Per veure la notícia accedir a l’enllaç que hi ha adjuntat en la webgrafia 

4 Per veure la notícia accedir a l’enllaç que hi ha adjuntat en la webgrafia 
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jugadors disposen de diverses opcions i han de descobrir qui es el dolent que es trobava dins la 

casa.  

Jugadors de room escape comenten que tan sols en un moment es passa de l’angoixa a la 

eufòria i ho consideren una activitat que enganxa molt. 

També ens parla sobre dos joves que es fan dir SK.Pistes que han portat la seva afició pels 

room escapes al món del Youtube.  

El vídeo acaba informant que és un joc que s’ha anant estenent arreu del món i que la clau és 

que posa a prova l’astúcia i la capacitat lògica dels jugadors.  

Font: Telenotícies TV3. Data: 11/04/2016 

Aquestes sales també han arribat a boques de molts gràcies a un capítol de CITES5 en què una 

parella té una cita en un room escape. És en el capítol 24 de la 2a temporada, en el minut 

16:16, per ser exactes.  

 Per analitzar l’escena, deixarem de banda la 

part amorosa i ens fixarem en la informació i 

imatge que proporcionen dels room 

escapes. Inicialment la parella disposa d’un 

paper on hi llegeixen l’objectiu de l’activitat: 

escapar-se d’una habitació mitjançant la 

resolució d’un crim en un màxim de 60 

minuts, i on també s’hi explica la història 

que segueix el room escape per tal de posar-

los en el context adequat. La reacció de la 

noia és molt positiva, ho considera una activitat molt emocionant. També creu que la 

decoració està molt ben aconseguida. Realment es tracta d’un room escape molt ben decorat i 

ambientat, però no sempre acostuma a ser així, per tant, potser en alguns casos crearà unes 

expectatives una mica distorsionades de la realitat. Tot i que la lentitud amb què avança el joc 

ho dificulti una mica, crec s’acaba entenent  el funcionament d’un room escape.   

Data: 18/07/2016 

 

                                                             
5 Per veure el capítol accedir a l’enllaç que hi ha en la webgrafia 

Il·lustració 22: Capítol 24 del programes CITES de TV3 
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A part de la televisió també estan presents al món del Youtube.  

Els SK. Pistes6 són una parella aficionada als room escapes que es dediquen a jugar-

hi i després pengen un vídeo al seu canal del Youtube comentant l’experiència. Ja 

han estat en més de 70 sales i per tant compten amb molta experiència i molts 

coneixements en aquest món.  

Els seus vídeos comencen amb una foto dels membres de l’equip que han 

participat en el room scape i també ens diuen el nom del room. A continuació, hi 

ha una petita gravació d’abans d’entrar, on informen d’allà on estant anant i presenten el 

room escape. Ja seguidament ens ensenyen com en surten i, finalment, un cop ja n’han 

marxat, ens fan una crítica de la seva experiència en la sala. Ens diuen si ha complert les seves 

expectatives, què els han semblat les proves, la decoració, el game master, la història...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més de tenir un canal de Youtube, també disposen d’una pàgina web on hi tenen penjat un 

llistat dels room escapes d’Espanya, els seu rànquing personal, és a dir, la classificació dels 

room escapes que fa l’equip i els vídeos que pengen al Youtube.  

Actualment ja tenen 150 vídeos penjats al Youtube i compten amb 308 subscriptors. El vídeo 

amb més visualitzacions en té 5.069, un número que va augmentant al llarg del temps i que 

ens demostra que la parella s’està començant a fer un lloc dins del món dels room escapes. 

                                                             
6Per visitar el seu canal de Youtube accedir a l’enllaç que hi ha en la webgrafia. 

Il·lustració 23: Logotip 
dels SK.Pistas 

 

Il·lustració 24: Equip de SKpistas al room escape Jigsaw 
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Al món del Youtube també hi hem trobat una altra noia que ens ha parlat dels room escapes, 

una influencer que es fa anomenar Dulceida7. Ella es diu Aida Domènech i té un canal de 

Youtube que compta amb 806.765 subscriptors i un compte d’Instagram amb 1,3 milions de 

seguidors. Cada dimecres a les 20.00h penja un vídeo de temàtiques molt diverses: moda, 

viatges, experiències, estils de música, respostes de preguntes que li formulen els seus 

seguidors... En un d’aquests vídeos Dulceida se’n va a fer un room escape. De fet, ella titula el 

vídeo amb: Scandal challenge. Ens explica que com que és imatge de Rimmel London a 

Espanya, aquests li van enviant reptes que ella ha de superar. El primer repte porta el nom de 

Scandal challenge i consisteix en realitzar un room escape. Dulceida comenta que no n’ha fet 

mai cap i que malgrat que li han explicat en què consisteix continua sent una sorpresa per ella.  

El room escape en què participa l’equip de Dulceida es diu Horror box i té dues sales de terror 

diferents. Ells fan un joc personalitzat. Des del primer moment ja els posen dins del paper i els 

fan vestir amb unes armilles. A l’interior del room escape hi ha actors que representen zombis. 

Aquests es desperten amb la llum i el soroll, és per això que l’equip ha d’intentar ser el màxim 

discret. L’equip aconsegueix els objectius del joc, trobar la vacuna i sortir-ne amb el temps 

adequat.  Un cop acabada l’activitat, els membres del grup comenten que és una activitat molt 

divertida per fer amb amics i que realment val la pena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Per visitar el seu canal de Youtube accedir a l’enllaç que hi ha en la webgrafia 

Il·lustració 25: Scandal challenge, el vídeo en el que Dulceida se va a un room escape 
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El fet que la Dulceida hagi parlat sobre els room escapes és molt positiu ja que dóna a conèixer 

aquest món a un ampli públic més jove. Actualment ja compta amb 622.475 visualitzacions i és 

un nombre que va augmentant. Tot i així, ella ha realitzat un room escape de terror i això 

podria confondre als seus seguidors ja que aquest tipus de room escape s’allunya una mica de 

com són l’altra gran majoria de sales de room escape.  

A la radio també hi hem sentit a parlar dels room escapes: 

Ja al 04/08/15, Isabel Alquézar de Mistery Plan i Quim Clavell de ParaparK ens van parlar de 

l’origen i el funcionament dels “Room Escape” en el programa El món a RAC18, de Jordi 

Armenteres.  

Al 29/01/16 també ens parlen dels room escapes a RAC19. En parla en Quim Clavell, 

responsable de Parapark a Barcelona, i Raül Biesa, responsable d’Escapis a Girona. 

I per últim ens falta parlar dels diaris, un mitjà en el que també hi han estat presents.  

A la Vanguardia hi hem trobat dues notícies relacionades amb els room escapes: una del 

21/08/2015, encapçalada pel títol: ‘Room escape’ una nueva forma de jugar10 i l’altra 

publicada el 17/05/2016 amb el titular: Más de cien empresas ofrecen juegos de escape11 en 

Barcelona. Mentre que en la primera notícia ens parla d’una dotzena de room escapes a 

Barcelona, en la segona ja ens en menciona més de cent i encara manté la possibilitat de 

doblar el nombre a finals d’any. Aquesta és una de les evidències més clares que el 2016 ha 

estat l’any del creixement principal d’aquest fenomen.  

A l’ABC també hi són presents amb la notícia: Escape Room»: cómo salir de una habitación en 

60 minutos12, publicada el 28/04/2016. Tot i que en aquest cas ens parli de Madrid, també 

coincideix amb la idea de les dues notícies anteriors: «En el boom actual, se está abriendo un 

negocio de este tipo al mes en la capital», explica Diego Vazquéz, propietario d’Enigma Room.  

Al 9nou tampoc hi ha faltat les notícies relacionades amb aquesta activitat d’oci: 

El 13 de maig de 2016 hi trobem el titular: Primera ‘room escape’ a Osona. Ens parlen de Faif, 

el primer room escape de Vic impulsat per la família de Ramon Cabanas. Ells proposen una sala 

de room escape en la que es requereixen els 5 sentits per poder sortir-ne.  

                                                             
8
 Per escoltar el programa accedir a l’enllaç de la webgrafia. 

9
 Per escoltar el programa accedir a l’enllaç de la webgrafia. 

10 Per veure la notícia accedir a l’enllaç de la webgrafia. 
11

 Per veure la notícia accedir a l’enllaç de la webgrafia. 
12 Per veure la notícia accedir a l’enllaç de la webgrafia. 
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Al cap de 4 mesos ja trobem la segona notícia: Segona ‘room escape’ a Vic. Es tracta del secret 

de Sant Jordi, un room escape impulsat pels creadors de Fluwim.cat, una empresa 

especialitzada en activitats d’oci. 

 

 

 

 

  

 

  

 

1.7 Beneficis dels room escapes 

Un dels principals beneficis que obtenim dels room escapes és el treball en equip i la millora de 

la relació entre els membres que hi participen, ja siguin familiars, amics o companys de feina. 

És impossible sortir-ne sense cooperar amb la resta de companys. 

Durant l’hora que estem fent el room escape és com si entréssim en una bombolla i el temps 

s’aturés. Desconnectem de totes les preocupacions i dependències de l’exterior i ens 

concentrem tot el grup en aconseguir l’objectiu que s’ha plantejat inicialment i que inclou 

sortir de la sala.  

Una de les principals regles del joc consisteix en deixar tots els aparells electrònics que portem 

a sobre a fora del joc, ja siguin mòbils, tauletes o rellotges intel·ligents. Avui en dia tots estem 

molt pendents del mòbil i poques persones s’estan una hora sense consultar-lo. Durant 

l’estona que estem fent el room escape ni ens en recordem de que tenim un mòbil.  

També resulta molt beneficiós de cara a identificar els rols d’un equip. Així doncs, les empreses 

o qualsevol altre tipus d’equip ho poden utilitzar per determinar quina és la posició i funció de 

cada membre dins del grup. Seguint aquesta tònica doncs, també serà útil per cohesionar 

equips de treball, esportius o escolars, com també famílies o parelles.  

Il·lustració 26: Notícia de la primera ‘room escape’ d’Osona al 
9nou 

Il·lustració 27: Notícia de la segona ‘room escape’ d’Osona al 
9nou 
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1.8 Pautes per crear un room escape 

És important que les sales d’escape es dissenyin amb el concepte del ‘flow’ en ment ja que, 

com hem dit anteriorment, un repte massa difícil comporta ansietat mentre que un de massa 

fàcil resulta avorrit. La manera de trobar el punt òptim entre els dos és responsabilitat dels 

creadors del room escape i del resultat en depèn, en gran mesura, que els jugadors gaudeixin 

al màxim de l’experiència.  

Per crear un room escape, com en qualsevol obertura d’un negoci, fa falta una molt bona 

organització. És per això que és molt útil seguir unes pautes des de l’inici fins al final del 

procés:  

1. Fem la pròpia recerca: 

Primer de tot, és molt important buscar i llegir tot tipus 

d’informació sobre el negoci dels room escapes. En un 

inici, només tenim l’experiència com a jugador, és per 

això que ens hem d’informar sobre el sector dels room 

escapes i les possibles adversitats que ens podem trobar 

durant la creació d’una sala. 

El món de l’escapisme està ple de persones molt experimentades disposades a respondre 

qualsevol pregunta i a donar consells si se’ls demana i ens poden servir de gran ajuda.  

2. Decidir com es construirà el room escape: 

Seguidament hem de decidir com crearem el room escape: si ho farem nosaltres, 

contractarem a algun expert o si farem un mix de les dues opcions anteriors. 

Per decidir-ho ens hem de preguntar si el nostre objectiu és fer-ho ràpid i amb un pressupost 

ajustat o de més qualitat i si tenim el temps necessari i la suficient experiència.  

 Segurament hi haurà aspectes que ens 

podrem fer per nosaltres mateixos i altres que 

necessitarem l’ajuda d’un expert. Per tenir 

una bona organització el millor serà apuntar-

ho en un llistat diferenciat.  

 

Il·lustració 28: La recerca és una de les claus de 
l’èxit 

Il·lustració 29: La construcció del room escape inclou moltes 
feines de bricolatge 
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3. Escollir la localització 

El lloc on es trobi el nostre room escape tindrà un impacte significant en el negoci.  

Per escollir la localització de la nostra sala ens serà útil formular-nos les següents preguntes: 

 On es troba la meva competència? 

 Em dirigeixo a habitants locals, turistes o ambdós? 

 Hi ha pàrquing a prop? 

 Estic en una zona turística? 

Si encara dubtem del lloc més adequat, el consell és situar-lo al costat de la competència. Si a 

ells els funciona, a nosaltres també ens funcionarà.  

Hem de pensar que sovint els jugadors novells s’inicien amb room escapes propers a la seva 

residència i un cop n’han fet un en busquen un altre de proper i que molts jugadors 

experimentats acostumen a fer dos room escapes de la  mateixa zona en un mateix dia. 

El lloc perfecte per situar un room escape és el que compleix les característiques que hi ha a 

continuació: 

 L’àrea on solen anar els turistes 

 Pis del soterrani i amb poques finestres 

 Que l’entrada no sigui pel carrer principal 

 Pis prou gran amb moltes habitacions i petites 

 Necessitat de poques reformes 

El millor és trobar-se en una ciutat on hi hagi com a mínim 2 o 3 room escapes més ja que a un 

de sol li és molt més difícil sobreviure. 
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4. Elecció de la temàtica 

La sala necessita una temàtica. D’acord amb la cerca que va realitzar Scott Nicholson13, les 

temàtiques més utilitzades en el món són: 

TEMÀTIQUES PERCENTATGES 

Era moderna (2000-2015) 25% 

Un lloc o temps específic del 1900 al 2000 24% 

Altres 16% 

Un lloc i temps específic del 1700 al 1900 13% 

Terror 13% 

Fantasia 12% 

Ciència / laboratori 12% 

Abstracte: sense temàtica 10% 

Futur / Tecnologia 7% 

Militar 7% 

Habitació de joguines 3% 

Dibuixos animats 1% 

Festa tradicional (Nadal, Halloween, Pasqua...) 1% 

 

El millor és ser originals i escollir un tema que no estigui molt vist. És molt important conèixer 

la temàtica de la competència per no tenir dos room escapes similars en una mateixa ciutat. 

5. Elecció de la història 

Un bon room escape és aquell que segueix una 

història i es manté dins dels límits de la seva 

temàtica. Els objectes que s’utilitzen s’han de trobar 

dins l’època a la que pertany la història. Si es tracta 

d’un room escape sobre la prehistòria, per exemple, 

no s’haurien de crear proves amb làsers i 

ordinadors. Cal coherència entre la història i els 

objectes per aconseguir la immersió dels clients en el joc.  

 

                                                             
13 Nicholson, S. (2015).Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities. 

Il·lustració 30: La historia és una de les parts més importants 
en l’experiència dels jugadors 
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6. Escollir el pla de sortida del room escape  

Cal escollir quin dels tres tipus de camí seguirà el nostre room escape: lineal, no lineal o mixt.  

7. Elaborar una llista amb les proves 

Les proves han de ser diferents i originals però ben enllaçades les unes amb les altres.  

Com que es tracta d’entreteniment en equip, cal assegurar-se que inclou una gran varietat de 

proves perquè així tothom pugui participar en el procés de resolució.    

Segons l’estudi de Scott Nicholson, aquests són els diversos tipus de proves que es troben en 

els room escape d’arreu del món: 

Proves % 

Buscar objectes amagats 78% 

Comunicació de l’equip 58% 

Proves amb llum 54% 

Comptar 53% 

Trobar alguna cosa òbvia en l’habitació 49% 

Simbologia 47% 

Utilitzar algun objecte de manera inusual 47% 

Àlgebra o matemàtiques 39% 

Identificar un patró 38% 

Endevinalles 37% 

Codis 35% 

Proves amb so 26% 

Miralls 26% 

Lògica abstracta (ex: Sudoku) 22% 

Buscar fent servir recursos d’informació 20% 

Pensament estratègic (ex: escacs) 20% 

Coordinació dels ulls amb les mans 17% 

Cadenes 16% 

Trencaclosques tradicionals 14% 

Laberints 14% 

Agilitat mental (ex: làser) 13% 

Tacte 12% 
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Coneixements d’informació no exposada en el room escape 11% 

Formes 11% 

Líquids 9% 

Olors 3% 

Gust 1% 

 

S’ha de descriure el funcionament de cada prova i el seu muntatge en cas que sigui necessari. 

No ens hem d’oblidar de l’essència dels room escapes, ja que sempre tenen certs elements 

que es van repetint. Els cadenats, per exemple, són imprescindibles: són barats i creen intriga. 

Les caixes fortes, també són un element ideal per crear misteri. 

Per altra banda, també té un paper important l’ús que se li fa a l’escenari i a la decoració. Els 

llibres, les estanteries, els calaixos... tot són bons llocs per amagar qualsevol cosa.  

Per últim, un dels grans tòpics d’aquestes sales és deixar a la vista pistes i objectes que no 

s’utilitzaran fins més endavant, creant inquietud, ànsia i inclús aconseguint que els jugadors 

s’oblidin que disposen d’aquest material al tenir-lo al davant durant tant de temps.  

8. Fer un esquema de la disposició de les proves 

Consisteix en descriure de manera visual la disposició de tots els elements del room escape: el 

mobiliari, les proves, la decoració... 

9. Fer la instal·lació 

Cal assegurar-se que les proves i especialment les instal·lacions elèctriques són correctes. En 

cas que no sigui així cal contactar amb professionals i arreglar-ho.  

10. Manual del room escape 

És un document tècnic que descriu el funcionament de totes les proves que inclou el joc. Si es 

canvia la persona que ho controla, necessitarà saber com està tot connectat, el seu 

funcionament i la seva ubicació per poder-ho posar tot al seu lloc el més ràpidament possible, 

ja que normalment només es disposa d’una mitja hora entre sessions. 
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11. Planificar la instal·lació d’àudio i vídeo 

Com més sentits estiguin involucrats en el joc més bona serà l’experiència dels jugadors. 

També és una bona idea que els clients comencin la seva experiència tan bon punt  entren, una 

música o un vídeo a la recepció fa que la gent ja percebi una atmosfera diferent des del 

principi.  

12. Seguir el mateniment 

Els room escapes necessiten un manteniment. Els participants trenquen tot allò que poden 

trencar, per tant és ideal tenir un duplicat de tot a mà.  

13. La seguretat 

Molts room escapes ignoren aquest aspecte. Cal estudiar els requeriments del local i prendre 

mesures de seguretat. Els aparells electrònics, per exemple, podrien causar incendis si no 

s’utilitzessin de manera adequada.  

14. Les lleis i reglament del local 

Cal informar-se de quines són les lleis i regulacions que ha de complir el local del nostre room 

escape, ja que variarà depenent del país.  

15. Fer una pàgina web 

La pàgina web és la millor manera per poder establir contacte amb els clients i fer les reserves. 

També és el lloc més adequat on explicar en què consisteix l’activitat i, en concret, quin és 

l’objectiu de la nostra sala.  

16. El màrqueting del nostre room escape 

Un dels reptes més importants a l’hora de vendre la nostra 

activitat és el fet que molta gent no sap en què consisteix 

aquest joc, per tant, primer se’ls ha d’informar.  

Per altra banda, un dels aspectes bons del sector del room 

escape és que la competència t’ajuda a créixer. Com més 

room escapes hi hagi en la teva ciutat, més s’escamparan les 

veus i més gent interessada hi haurà.   

Il·lustració 31: El màrqueting hauria de ser una 
activitat diària en el negoci 
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Una bona manera de fer màrqueting és afegint-te en les llistes que creen els propietaris de 

blocs relacionats amb el món dels room escapes.  

1.9 Com sortir amb èxit d’un room escape 

Per a qualsevol treball en equip fan falta unes pautes que són imprescindibles i són la clau per 

al bon funcionament del grup. Com que la base del room escape es troba en el treball en equip 

aquests elements hi seran molt presents: 

1.Organitzar-se: 

Dins de la sales sempre hi ha molts objectes, alguns que són essencials pel desenvolupament 

del joc i altres que són distraccions i tan sols ajuden a la decoració de l’escenari. És per això 

que és necessària una bona organització. Els grups amb més experiència recomanen establir 

dues zones diferenciades: una amb els objectes que a simple vista semblen importants i una 

altra amb els que semblen inútils. D’aquesta manera l’equip té més clar amb què s’ha de 

concentrar.  

En la majoria de room scapes cada objecte serveix únicament per resoldre un enigma. És a dir, 

quan ja hem utilitzat un objecte passa directament a formar part del “inútils”. Ara bé, cal anar 

amb compte perquè no sempre és així.  

2. Treball en equip: 

El treball en equip és un dels aspectes més importants a l’hora d’anar en un room escape. 

L’equip s’ha d’enfrontar a molts enigmes i proves de diferents tipus, és per això que va bé 

comptar amb els punts de vista de tots els membres de l’equip. 

En algunes sales serà molt necessari treballar en equip, mentre que en altres potser hi haurà 

tantes proves que serà millor repartir-se la feina. Es tracta d’anar trobant la millor manera en 

cada cas. 

3. Comunicació: 

Dins del room escape és imprescindible que l’equip tingui molt bona comunicació. Cada 

membre de l’equip ha d’informar de tot allò que descobreixi i alhora escoltar als altres 

companys perquè també tindran coses a dir.  

Si tothom informa, escolta i opina, serà molt més fàcil sortir amb èxit de la sala d’escapisme.  
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4. Pauses: 

Tot i que sembli inútil fer alguna pausa enmig del joc, hi ha moments que és necessari. Quan 

l’equip s’estressa o s’encalla en un determinat enigma massa estona, el millor és fer un pausa. 

Es tracta de 1 o 2 minuts en què l’equip posa en comú tota la informació disponible i planifica 

les següents accions que ha de realitzar. Encara que no ho sembli, és millor perdre 2 minuts 

que no pas estar un quart encallats al mateix lloc.  

Aquest punt és més important del que sembla ja que a part de permetre a l’equip descansar 

un moment i pensar clarament, també serveix per complir els punts anomenats anteriorment: 

el treball en equip i la comunicació.  

5. Pas a pas: 

No té gaire sentit entrar a la sala del joc i ja començar a buscar com obrir la porta de sortida. 

Per arribar a aquest punt primer s’han de resoldre un determinat número d’enigmes que seran 

els que permetran arribar al final. 

És per això que, durant el joc, és millor fixar-se en objectius petits i directes i anar pas a pas, el 

moment de preocupar-se en sortir ja arribarà.  

6. Observar:  

Durant el joc és molt important fixar-se en tot. Cal observar i remenar tots els racons, i si no es 

troba el que s’està buscant, continuar remenant i buscant per tot arreu.  

Això no és sinònim de desmuntar tot el que trobem. En la majoria de room scapes, abans 

d’entrar a la sala ens informen sobre el funcionament del joc i aprofiten per explicar que els 

objectes que tenen una cinta, un gomet o un cadenat determinat no formen part del joc i que 

són només de decoració. Així doncs, no s’haurà de remenar res que tingui el signe indicat.  

7. Passar-s’ho bé: 

Sense dubte, el millor consell és que, independentment de com resulti l’aventura, el més 

important és passar-s’ho bé i gaudir de l’experiència. Al cap i a la fi és una activitat d’oci que 

ens permet compartir amb els amics o els familiars moments que recordarem sempre.  
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2. TREBALL DE CAMP 

2.1 Entrevistes 

Per tal de poder conèixer més sobre el món del room escape hem fet unes quantes entrevistes 

que ens ha semblat que podrien ser interessants. És per això que ha estat necessària la recerca 

d’interlocutors de diferents posicions per poder conèixer totes les postures, idees i opinions. 

Per fer-ho, hem entrevistat un grup de tres escapistes principiants, dos propietaris de room 

escapes i una parella d’escapistes experts. 

2.1.1 Fitxes de les entrevistes 

Aquestes són les 4 fitxes de les entrevistes que hem realitzat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPISTES PRINCIPIANTS 

Dia: 1 de setembre de 2016 

Hora: 15:30 h 

Lloc: A casa seva, a Manlleu. 

Persones entrevistades: L’Olga i la Bruna Maneja, de 18 anys, i en Guillem Maneja de 

23 anys. 

PROPIETARIS ROOM ESCAPE 

Dia: Dilluns 30 d’agost del 2016 

Hora: 19:30  

Lloc: Al seu room escape. Al carrer Sant Antoni 37, de Vic 

Persones entrevistades: L’Arnau i la Judit Cabanas.  

PROPIETARIS ROOM ESCAPE 

Dia: 1 de setembre de 2016 

Hora: 17:00 

Lloc: Al seu room escape. Al carrer corró 107, de Granollers. 

Persona entrevistada:  Agent 4 
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2.1.2 Anàlisi de les entrevistes 

Després d’entrevistar a tres punts de vista diferents ens hem adonat que tots coincideixen en 

la passió i les ganes que hi posen en pensar, dissenyar o fer aquesta activitat. Tots ens ho han 

explicat amb un somriure a la cara i molt engrescats. 

Al ser tres punts de vista totalment diferents és una mica complicat establir una comparació, 

tot i així, hem trobat alguna pregunta en les que sí que ens ha estat possible. D’entre aquestes 

hem escollit les que ens han semblat més interessants pel treball.14 

Quin consell donaríeu per sortir amb èxit d’una sala? 

FAIF:En general recomanaríem que cadascú es centrés en una cosa per no perdre temps i 

sobretot compartir tot el que es troba i deixar-ho en un lloc comú. 

Pel que fa al nostre room, només d’entrar es troben molts codis, cadenats... i molta informació.  

Nosaltres recomanem que, en comptes de voler-ho relacionar tot, que es fixin en els cadenats i 

com que sempre estan senyalitzats d’alguna manera o altra, trobin una referència que els sigui 

útil per poder saber on i què han de buscar. Pel nostre també aconsellem anar a l’idea, perquè 

hi ha molta feina i sinó no hi ha temps.  

El millor consell és comunicar totes les coses perquè potser tu dius una cosa que no et serveix a 

tu, però que si que li és útil a un altre.  

Els 10 primers minuts ja marquen si un grup aconseguirà sortir amb èxit o 

no. Se sap amb l’actitud que mostra el grup. L’actitud de només d’entrar començar a buscar i 

                                                             
14 Les entrevistes completes es poden escoltar en el CD adjunt 

EXPERTS 

Dia: 18 de desembre 

Hora: 19:00 

Lloc: Al nostre room escape. A la carretera d’Olot, número 23. 

Persones entrevistades:  Sílvia Ribas i Xavi Bros 
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remenar, imaginar-se que qualsevol objecte pot ser una prova, és la clau. Aquest és el 

problema principal de la majoria de grups que són nous, no estan tan actius i s’ho van mirant i 

pensant. Per sortir-ne és bàsic anar a l’idea i tenir aquesta actitud de si hi ha 10 calaixos obrir 

els 10 calaixos.   

EXPERTS: Per nosaltres els dos grans pilars són pensar en veu alta i mantenir un ordre. 

Potser jo trobo una cosa i al moment no se m’acudeix perquè em podria servir, però en canvi a 

un altre membre de l’equip sí, i a la inversa. Pel que fa a l’ordre nosaltres intentem deixar en un 

lloc determinat tot allò que encara no hem utilitzat i així sempre podem veure visualment el 

que ens queda per fer servir.  

Relacionat amb la pregunta anterior, també trobem aquesta altra pregunta que vam fer a 

l’equip de principiants un cop ja havien realitzat el seu primer room escape: 

Com creieu que podeu actuar millor de cara al pròxim room scape?  

PRINCIPIANTS: Jo crec que de cara al pròxim room hauríem de ser més ordenats, és a dir, 

deixar els objectes i els cadenats a prop d’allà on els hem trobat i no anar-ho escampant tot per 

les diverses habitacions. Crec que així també tindrem més clar què és el que hem fet servir i què 

és el que ens falta.  

 La veritat és que hem estat una mica desordenats i això també ha set el culpable d’alguns 

moments d’estrès. L’ordre crec que hauria de ser l’aspecte que hem de millorar per la pròxima 

vegada. Com a positiu però, hem de considerar que en tot moment hem anat comunicant el 

que ens trobàvem i això també ha estat un punt a favor nostre. 

En resum podríem dir que els tres millors consells són mantenir un ordre, pensar en veu alta i 

remenar-ho tot. Aquesta és segurament la base per aconseguir sortir d’un room escape a 

temps, tot i així encara farà falta un treball en equip i la capacitat de relacionar o interpretar 

tot allò que es va trobant.  

Quin consell ens donaríeu a l’hora de crear un room escape? 

FAIF: Jo us recomanaria pensar primer la temàtica i la historia que explicaràs, i després 

pensar les proves, perquè nosaltres vam començar al revés, i creiem que probablement si 

haguéssim seguit l’ordre “correcte” ens hauria pogut quedar una història millor.   
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Per pensar les proves això ja és la teva imaginació. Penseu que això ni nosaltres ho sabíem. Jo 

us recomanaria fer una llista amb les proves que us agradin i que trobeu originals i després fer 

un esquema i lligar-les i intentar aconseguir una estructura amb l’objectiu final. Feu que 

l’objectiu final sigui clar i que totes les proves hi acabin anant a parar. 

Pel que fa al temps, és fer-ho i després provar-ho. Potser a tu et semblarà que una prova és 

molt ràpida però quan després ho facin els altres potser és molt més llarg. Es tracta de fer-ho i 

després anar-ho adaptant, és impossible pensar-ho i fer exactament el temps adequat.  

Ànims. Sobretot passa-t’ho molt bé, nosaltres ens ho vam passar molt bé. És 

la part d’imaginar, penses un trencaclosques i després vas modificant, hi ha coses que et 

semblen massa fàcils i després has de pensar com les podries complicar o fer-les més originals. 

És molt divertit anar pensant aquests tipus de proves.  

Ens afirmen el mateixos passos i amb el mateix ordre que ja hem trobat en la recerca 

d’informació. És molt d’agrair que et donin consells útils i t’animin a passar-t’ho bé. El que 

entenem és que la millor manera és fer-ho i anar-ho modificant en la fase de proves.   

Quina evolució creieu que tindran els room escapes en un futur?  

FAIF: Aquí potser no passarà, però a Barcelona, per exemple, ja estan posant taxes pels room 

escapes, els estan considerant com sales de joc que paguen unes taxes altíssimes, perquè no se 

n’obrin més ja que tothom s’anima i decideix fer-ne un. A Barcelona n’hi ha molts i aquí Vic 

mentre n’hi hagi 2 o 3 molt bé però si de cop i volta n’hi ha 4 o 5, per molt que sigui un negoci 

que la gent que ve ja no hi pot tornar, aquí probablement no hi ha mercat, no hi ha prou gent 

que estigui disposada a fer-ne cada cap de setmana. Si que la gent que te’n fa un te’ls acabarà 

fent tots, però la pregunta és amb quan temps te’ls acabarà fent tots. S’ha d’anar veient, si 

surten com bolets, s’haurà de veure si aquí hi ha mercat perquè tots puguin anar tenint prou 

reserves com per mantenir-se. 

Jo crec que és una cosa que es quedarà. Ara hi està havent un gran boom, 

n’estan sortint molts, aquí Granollers, per exemple, aquesta setmana ja n’han inaugurat un de 

nou i en sabem d’un altre que també estan començant. Jo crec que és una manera d’oci que es 

quedarà, el que si que fomentarà és que els creadors dels room escapes es posin les piles per 

pensar noves proves i que hi hagi més rotació. Vam sentir en una entrevista, que s’havia 

calculat que pel volum de gent que hi ha a Barcelona es pot tenir una mateixa sala durant dos 

anys. Això  ara és així, però potser més endavant ja tocarà anar canviant la sala un cop l’any. Jo 
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penso que la gent n’anirà fent, crec que és una activitat divertida i la majoria d’ells quan surten 

d’una ja pregunten per anar a un altre.  

EXPERTS: Aquesta és potser  la por de tot el mercat, que sigui una moda. Ara està en plena 

fase de creixement, el que si que és veritat és que jo veig una limitació al negoci dels room 

escapes, que és que un cop un client ha fet una sala ja ha perdut aquest client, l’únic que li 

queda és que aquest vagi fent el boca a boca i vagi fent propaganda d aquesta sala. Aquesta és 

una idea que porto rumiant des de fa temps, com es podria solucionar i jo crec que seria una 

mica l’objectiu del dia de demà, trobar una sala canviant, que el client la pugui repetir. De 

moment creiem que encara està en expansió i encara no és un mercat madur.  Jo crec que 

aquest boom servirà per acabar tancant les que són molt fluixes i tenen males crítiques. De fet 

només sabem de dues sales que hagin tancat i si et miraves les seves crítiques eren molt i molt 

dolentes. Els altres, en canvi, el que han anat fent és obrir noves sales.  

Així doncs, l’evolució dels room escapes és un buit que envaeix a tota la gent que està ficada 

dins d’aquest món. L’inici d’un boom sempre agrada però a la llarga fa por i transmet 

inseguretat. Els optimistes diran que no s’acabarà mai aquesta moda i els més pessimistes 

possiblement ja preveuen un final. El que si que està clar és que cada vegada hi ha més gent 

que en parla i que descobreix aquesta apassionant activitat. Potser el que ara fa falta és 

innovar una vegada més i enginyar com fer que un client pugui repetir una sala. Aquesta 

possiblement serà la solució que permetrà fer duradora aquesta activitat d’oci.  

En general, la realització d’aquestes quatre entrevistes ens ha estat molt útil, especialment les 

dels dos propietaris i l’expert. Les dels dos propietaris ens han servit per extreure consells que 

ens seran útils a l’hora de pensar, dissenyar i crear la nostra sala. En general, hem reafirmat el 

que ja havíem trobat en la recerca d’informació. A més hem pogut conèixer experiències 

pròpies que es troben com a propietari d’una activitat com aquesta, els tràmits de gestió que 

calen fer, a modo grosso, i anècdotes del dia a dia. L’entrevista amb la parella professional ens 

ha permès conèixer què és el que busca el client d’un room escape i que, per tant, haurem de 

tenir en compte en la mesura del possible. També ens ha estat útil per conèixer els room 

escapes a fora de Catalunya i també per tenir bones recomanacions de cara a anar fer altres 

room escapes. 
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2.2 Fitxa de valoració dels room escapes en els que hem estat 

Després d’haver estat en set room escapes diferents, ens ha semblat oportú fer una fitxa de 

cadascun d’ells valorant i donant la nostra opinió sobre els aspectes que hem considerat més 

importants. 
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2.3 Creació del nostre room escape 

2.3.1 Elecció del nom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per decidir el nom, primer de tot hem escollit les 5 opcions que ens han agradat més i a 

continuació hem fet un worrywillie on hem anat comparant cada opció respecte totes les 

altres opcions. 

Les opcions són les següents:  

1. Tictaclock 

2. Exitus 

3. Clockitup 

4. Minusixty 

5. RoomTer 

El worriwillie resultant ha estat el següent: 

 1 2 3 4 5 

1 - - - - - 

2 1-2 - - - - 

3 1-3 2-3 - - - 

4 1-4 2-4 3-4 - - 

5 1-5 2-5 3-5 4-5 - 

TOTAL: 1 2 2 1 4 

Paraules útils: 

 Silicon Valley 

 Fluir de Mihály Csíksgentmihályi 

 Teoria del flow 

 Treball en equip 

 Lògica 

 Enigmes 

 Clau 

 Sortir 

 60 minuts 

 Manlleu 

Possibles noms: 

 Werout 

 Boclock 

 Somchallenge 

 Reptes 

 Tictaclock 

 Outontime 

 Teamontime 

 Exitus 

 Clockitup 

 Minusixty 

 Firstroom 

 Timeout 
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Així doncs, després de l’elaboració del worrywillie hem obtingut que el nom que més ens 

agrada és la opció 5, RoomTer. 

Creiem que es tracta d’un nom molt encertat ja que la primera síl·laba fa referència a l’activitat 

de la qual tracta, de room scape, i la segona al lloc geogràfic on es troba l’activitat, a Manlleu, 

capital del riu Ter. A més a més, és un nom curt i fàcil de pronunciar, fet que en facilita la seva 

popularització. 

2.3.2 Creació del logotip de l’empresa 

Un cop hem escollit el nom ha arribat el moment de dissenyar el logotip. Per fer-ho hem 

comptat amb l’ajuda d’en Dídac Humà, que actualment està cursant el batxillerat artístic. Ell 

ens ha aconsellat i ens ha proporcionat diversos dissenys dels quals hem escollit el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb les lletres hem creat una perspectiva com si es tractés de dues parets d’una habitació. 

D’aquesta manera hem destacat una de les característiques principals dels room escapes: que 

es realitza en un espai tancat. No l’hem volgut carregar massa perquè, tal i com ens ha 

aconsellat en Dídac, el més bonic es troba en el senzill. És per això que hem escollit tan sols el 

color negre perquè li  proporciona molta  elegància.  

 

 

 

Il·lustració 32: Logotip del nostre room escape 
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2.3.3 Elecció de la temàtica de la sala 

El primer que cal fer abans de dissenyar la sala és escollir la temàtica i la història que seguirà el 

joc. Per fer-ho, hem fet una pluja d’idees i posteriorment hem escollit la millor. 

Les possibles temàtiques han estat: 

 Etapes escolars: infantil, primària, ESO i Batxillerat. 

 El serpent de Manlleu 

 La Guerra de successió 

 Un concurs  

 La Nasa, una missió espacial 

Després de valorar les diverses opcions, tenint en compte l’originalitat i la dificultat a l’hora de 

representar-ho, hem decidit que la millor opció és fer una sala amb la temàtica del serpent de 

Manlleu. El que ens ha fet decantar per aquesta proposta ha estat la possibilitat de connectar 

el joc amb la ciutat en la que es troba. El serpent és una de les principals atraccions de Manlleu 

i així és una altra manera de donar a conèixer aquesta història.  A més a més, cap altre room 

escape té una temàtica com aquesta, i per tant, ens fa únics i originals. 

 

2.3.4 Elecció de la història de la sala  

Pel que fa la història, en aquest cas ens ve bastant marcada per la llegenda. Tot i així, d’una 

llegenda poden sortir-ne moltes històries diferents depenent de quin és el paper que 

representen els jugadors i quin és l’objectiu. La llegenda sempre pot estar lleugerament 

modificada ja sigui per afegir-hi una mica d’emoció com també per facilitar-ne la creació.  

La llegenda és la que podeu llegir a continuació: 
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LA LLEGENDA DEL SERPENT DE MANLLEU 

A Manlleu el riu ho és tot. A vora Ter es treballa i es gaudeix de valent. S’hi renta la roba bruta i és origen de 

llegendes fantàstiques, a causa, potser, de la grisa boira hivernal que tot ho difumina. Aleshores la Devesa era un 

bosc espès i de, camins perdedors. Un lloc on gairebé mai ningú no gosava fer-hi cap, perquè se sabia que en la 

boscúria s’hi amagava un SERPENT! 

La gent gran del lloc bé que s’afanyava a recordar-ho: Un serpent no és pas una serpota qualsevol. Ai ca! Un serpent 

és una bestiassa gran com una casa de pagès, proveïda d’una abundosa cabellera que corona un diamant. 

I això és el que va fer un dia un xicot, sense senderi,  

que es va atrevir a endinsar-se a la Devesa i acabà  

descobrint el cau del serpent en una pedra de molí.  

El serpent, temorós que li caigués a l’aigua, es treia  

el diamant sempre que anava a beure al Ter. El noi 

 aprofità l’ocasió per robar el diamant. I marxar  

cames ajudeu-me cap a la vila. 

No us vulgueu pas ni imaginar com es va enfadar el serpent quan va tornar de beure i es va adonar del robatori. Amb 

els seus estranys poders, seguí el rastre del camí que havia dibuixat el lladre. El sagal va córrer a tancar-se a casa 

seva, es pensava que estaria lliure de qualsevol perill. Innocent, més que innocent. El serpent no trigà a arribar 

davant el portal. I començà a picar la porta del casal amb la seva immensa cua. 

Dins la casa, quin cangueli! 

-Ja t’ho deia que el noi ens portaria a la ruïna. A qui se li acut robar el diamant del serpent. Verge Santa! I ara ha 

perdut el cap. On vas amb el morter? -va dir el pare del noi. 

L’animalàs va aconseguir esbotzar finalment la porta. Mentrestant el xicot amagà el diamant sota el morter. El 

serpent ensumar de seguida on parava el diamant. I s’enroscà al morter amb la intenció de girar-lo del revés o 

d’esmicolar-lo. Però malgrat l’esforç titànic que feia, el serpent no va poder recuperar el diamant i quedà mort, 

rebentat, enroscat al morter. El diamant del serpent, com a penitència per haver resultat sans i estalvis, fou ofert a la 

Mare de Déu de la Font. I diuen que es va estar allí fins que els francesos se’l van emportar. I si no us ho creieu, diu 

que ho aneu a veure, i ho trobareu. 

 

Il·lustració 33: El serpent de Manlleu 
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Després de llegir-nos la llegenda hem pensat possibles històries: 

1. Els jugadors representen el vailet i el seu objectiu és anar a la devesa i trobar i 

emportar-se el diamant del serpent.  

2. Els jugadors representen el serpent i el seu objectiu és anar a casa del vailet i trobar el 

diamant i emportar-se’l al seu cau. 

3. Els jugadors són ciutadans de Manlleu i el seu objectiu és anar a casa del vailet, trobar 

el diamant i deixar-lo preparat per tornar-lo a la devesa abans que el serpent se 

n’adoni i destrossi Manlleu.  

 

La primera opció l’hem descartar perquè significa que tot el room escape ha d’estar ambientat 

d’acord amb la devesa i això ho complica tot molt. De les dues opcions restants hem escollit la 

tercera perquè sembla més realista i així els jugadors es poden posar més fàcilment en el 

paper.  

Per tant, hem redactat la història que s’explicarà en l’inici del joc de la següent manera: 

.  

 

Tenim un gran problema perquè, com ja sabeu, a la devesa d’aquí a Manlleu hi viu  un serpent.  

És un bestiota immensa que té una llarga cabellera coronada amb un diamant que només es treu 

quan va a beure aigua al Ter, perquè té por que li caigui. Doncs resulta que en Jaume, el fill 

d’aquesta casa on ens trobem ara, no fa gaire estona ha anat a la devesa i mentre el serpent 

estava bevent aigua li ha robat el diamant. Nosaltres estem molt espantats perquè sabem que si 

el serpent torna de beure aigua i no troba el diamant s’enfadarà molt, vindrà a la ciutat i farà 

una destrossa molt important. És per això que estem buscant un equip de persones molt 

valentes que ens vingui a ajudar a trobar el diamant i a deixar-lo preparat per emportar-nos-el 

cap a la devesa abans d’una hora, que és el que sabem que acostuma a tardar el serpent quan va 

al Ter. Ara hem vist que acaba de marxar en Jaume i per tant sabem que no hi ha ningú a la casa, 

l’únic problema que tindreu és que com que en Jaume és molt desconfiat sempre ho tanca tot 

amb cadenats. Nosaltres confiem plenament en vosaltres i el que si que us demanem és que 

sigueu molt ràpids perquè sinó Manlleu passarà a formar part de la història. Ara mateix està a les 

vostres mans. 
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2.3.5 Elecció del tipus de room escape 

Després de considerar els avantatges i desavantatges que vam trobar en la recerca 

d’informació de cada tipus de room escape, hem preferit crear un room escape mixt. Així 

doncs, combina moments de joc no lineals amb lineals, cadascun interessant i atractiu per 

igual. Hi haurà moments en què l’equip s’enfrontarà als problemes tots junts, i d’altres en què 

es potenciarà més l’organització i l’administració de les funcions.  

2.3.6 Llistat de les possibles proves pel room escape 

1. Una sèrie de números que segueixi la norma: 1r – 2n = 3r (34 – 21 – 13 – 8 – 5 – 3 – 2 – 1 ) 

2. Fer un periscopi 

3. Posar 4 tubs i que hagin de mirar a l’interior del tub per veure quin número hi ha, però que 

es vegi borrós i hi hagin de posar una lent o posar-se unes ulleres. 

4. Mitjançant un làser, enfocar un prisma de manera que la llum es divideixi en 3 i enfoqui 3 

coses diferents.  

5. Posar una clau dins d’un petit circuit/laberint tancat i que amb l’ajuda d’un imant hagin de 

col·locar-lo damunt de la clau i seguir el circuit fins a arribar a la sortida per poder-la 

treure.  

6. Haver de pedalar en una bicicleta perquè s’obri una porta. 

7. Col·locar un seguit de quadres amb un número a darrere. Els números útils seran els dels 4 

quadres que siguin de Manlleu i l’ordre serà segons l’antiguitat de la imatge de Manlleu. 

8. Posar uns quants tubs amb un número al final i que s’hagi de tirar una xinel·la per saber 

quins dels números són útils. Depenent per el lloc on surt de xinel·la són números que cal 

utilitzar o no. 

9. Col·locar un tub que contacti entre dues habitacions de manera que es pugui mirar a 

través d’ell des de les dues habitacions i que a l’interior hi hagi una capsa transparent amb 

una clau a dins.  

10. Col·locar tres circumferències de fustes de mides diferents, de manera que l’una a es trobi 

a l’interior de l’altra i que al col·locar les 3 circumferències d’una manera determinada en 

surti una clau o xinel·la.  

11. En tres globus hi ha un escrit un número molt petit, i per poder-lo veure s’ha d’inflar el 

globus.  

12. Col·locar un paper amb una informació útil a la màquina d’escriure. 

13. Dibuixar un mot encreuat en una paret i resseguir-lo amb una circumferència vermella. Les 

paraules que formin part del mot encreuat seran els noms dels objectes que tinguin 
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enganxat un gomet rodó de color vermell. Una lletra de cada paraula horitzontal acabarà 

formant una altra paraula verticalment. Al costat del mot encreuat hi haurà un abecedari 

que atorgarà un número a cada lletra. Penjat al costat del mot també hi haurà una clau 

vermella que obrirà un cadenat vermell on hi haurà un paper amb una multiplicació. Així 

doncs, es tractarà de multiplicar els números atorgats a les lletres que formen la paraula 

vertical per obtenir un codi de 4 xifres. 

14. Un paper amb un dibuix de la distribució dels números del comandament a distància de la 

televisió. En comptes d’escriure-hi el números tal i com apareixen en realitat, només hi 

haurà escrit 4 números que indicaran l’ordre de la combinació. Així doncs, ens fixarem a on 

està escrit el número 1 del paper que hem trobat i mirarem a quin número correspon 

realment. Aquell número que correspongui serà el primer de la combinació. I això amb els 

4 números restants: el número 2 correspondrà al 2n, el 3 al tercer... 

15. Es trobaran 3 papers vegetals amb un tros de cada número escrit en cada paper, de 

manera que al sobreposar-los obtindrem els números complets. Per saber en quina 

orientació hem de col·locar els 3 papers a l’hora de sobreposar-los, a les 4 puntes dels 3 

papers hi enganxarem gomets diferents de manera que només en coincideixi un que serà 

el que s’ha de col·locar al mateix extrem. 

16. Penjar moltes claus en una paret. Per saber quina és la que serveix s’ha d’obrir un armari 

de davant que conté un mirall amb tres cercles. Al col·locar els peus en la marca del terra i 

el cap a l’alçada d’una marca de la paret, es veuran tres claus encerclades per les 3 

rodones i seran les que resultaran útils pel joc.  

17. Escriure un número diferent a la part de dalt de diversos bastons i pintar-los la cara de baix 

de colors diferents també. Col·locar un bloc de porexpan amb tres forats de colors 

diferents i que s’hagi de col·locar cada bastó amb el forat del mateix color, i així obtenir un 

codi amb el número que hi ha a la part superior del bastó. 

18. Posar un calendari amb un dia encerclat. El jugadors han de mirar a la paret que està 

decorada amb papers de diaris enganxats i fixar-se en la paraula que hi ha marcada en 

l’agenda del diari del dia i hora que s’indica en el calendari. Per convertir aquesta paraula a 

números utilitzaran la taula periòdica. Amb les lletres dels elements  de la taula periòdica 

crearan la paraula marcada al diari i n’obtindran 4 nombres que seran els números atòmics 

dels quatre elements.  

19. 3 +- 1 = 24 (el primer dígit és el resultat de la resta dels dos número si el segon és la suma) 

5 +- 2 = 37 

7 +- 2 = 59 

8 +- 1 = 79 
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Es tracta de que només apareixeran 2 resultats i hauran de trobar els altres 2 i aquests 

correspondran als 4 dígits de la combinació que han de trobar. 

20. Cobrir 3 boles de porexpan amb xinxetes i que hagin de treure les xinxetes i trobar un 

número que hi haurà escrit a cada bola. 

21. S’aniran trobant pinces que per una banda tindran un tros de dibuix i per l’altra algunes 

tindran un petit número. Al ajuntar-les totes i formar el dibuix de darrere, quedaran 4 

números ben ordenats i seran el codi que es necessita. 

22. Col·locar clips amb forma de número escampats per diversos papers. Que hi hagi un paper 

que tingui la forma de 4 clips de colors diferents i que s’hagi de col·locar cada clip al seu 

lloc corresponent segons el color. Així doncs, obtindrem un codi de 4 números. 

23. Dins d’una peixera col·locar-hi un tub llarg que al mig hi hagi una clau lligada en una bola 

de porexpan. Per treure la clau cal omplir el tub d’aigua de manera que el porexpan floti i 

porti cap a fora la clau.  

24. Penjar un marc amb molts números de loteria. En la paret del davant hi haurà tres forats i 

les marques dels contorns de tres papers diferents. L’equip es trobarà aquests tres papers 

on hi haurà escrit: ‘sèrie’, ‘fracció’ i ‘color’. La prova consistirà en col·locar cada paper en la 

marca on encaixi segons la mida i col·locar un làser en el forat que quedarà per sota del 

paper, de manera que en total s’enfoquin tres números de loteria diferents. De cadascun 

d’ells, l’equip es quedarà amb la sèrie, la fracció o el número segons indiqui el paper de la 

part superior del forat i finalment haurà de buscar un dècim que compleixi les tres 

característiques.  

25. Penjar taps de suro que tinguin escrita una lletra al mig i de un a cinc punts als costats. 

Cinc d’aquests taps tindran un ferro amagat en el seu interior i per tant, al passar un imant 

pel seu davant seran atrets. D’aquests 5 taps cadascun tindrà un número de punts diferent 

i és el que indicarà l’ordre de la combinació de les lletres.  

26. Escriure quatre números en els vidres de les 3 habitacions com si es tractés dels quarts 

d’un rellotge. En el menjador hi haurà un paper que informarà de l’horari de neteja dels 

vidres. S’indicarà el dia i l’hora que es neteja cadascun d’ells. A partir de la hora que se’ns 

indiqui sabrem a quin nombre farà referència dels quatre que hi haurà en cada vidre. Les 

12.00h seran el número de la part superior, les 15.00h el número que hi hagi al primer 

quart i així successivament. S’obtindran tres nombres, un per a cada habitació, i seguiran 

l’ordre dels dies de la setmana en què s’indica que s’han de netejar. 

27. Hi haurà una pissarra que tindrà diversos números escrits. Quan ho intentin esborrar 

s’adonaran que quatre d’aquests números estan escrits en permanent i que, per tant, no 

s’esborren. Aquests seran el números de la combinació.  
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28. Es trobaran una llanterna que aparentment semblarà normal però un cop enfoquin una 

paret determinada hi veuran un mapa del pis dibuixat amb retolador ultra violeta. En 

aquest mapa s’indicarà un lloc determinat del pis on hi trobaran o hauran de deixar alguna 

cosa en concret.  

Després d’haver realitzat aquesta llarga llista de possibles proves hem escollit les definitives. 

Per triar-les hem escollit les que ens han agradat més i que ens han semblat possibles de fer, 

buscant també originalitat, que siguin divertides i variades. Ens hem basat en la classificació 

que va establir Nicholson per saber si eren originals i innovadores, i per tant pertanyien als % 

més baixos, i per saber si eren diverses i per tant eren de tipus diferents.   

Per no tornar-les a copiar, les mencionarem amb el número que corresponen i les nombrarem 

amb el nom que utilitzarem d’ara endavant.  

Les proves escollides han estat:

9. Clau en tub 

11. Globus 

12/22. Clips (fem una mescla de les dues 

idees) 

13. Mot encreuat 

15. Paper vegetal 

16. Claus a la paret 

18. Paper de diari 

21. Pinces  

23. Peixera 

24. Números de loteria 

25. Taps de suro 

26. Horari de neteja del vides 

27. Pissarra 

28. Raig ultraviolat 

2.3.7 Fase de muntatge del room escape 

2.3.7.1 Adaptació del local 

Presentació del local 

El local es tracta d’un pis, propietat de l’avi, situat a la carretera d’Olot de Manlleu al número 

23. És un pis vell, desmoblat, que està deshabitat i pendent d’una rehabilitació. Es troba a la 

segona planta i és d’aproximadament uns 100 m2. Consta d’una entrada, tres habitacions, un 

lavabo, una cuina, un menjador i un petit rebost. 
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Elecció dels espais 

Un cop pensada la idea del nostre room escape, l’hem hagut de representar físicament i per 

tant situar-la en un espai. Tenint en compte els espais que té el pis del que disposem, hem 

decidit utilitzar les tres habitacions, el passadís, el menjador i el petit rebost. La primera 

habitació hem optat per dividir-la en dues part: en la primera, que es tracta de ¾ de 

l’habitació, serà on farem l’explicació inicial del joc a cada grup. L’altra petita part, ja formarà 

part del joc i serà on es trobarà la primera prova per entrar al room escape. El lavabo i la cuina 

no els utilitzarem ja que són difícils d’adequar i comporta massa feina. Tot i així ens serviran 

per poder comunicar el menjador i l’habitació, cosa que ens serà útil a l’hora de crear alguna 

prova. 

Com que en el nostre cas hem escollit la temàtica del serpent de Manlleu, es tracta que el 

room escape és la casa del vailet que ha robat el diamant al serpent, i per tant, hem distribuït 

els espais del pis de la següent manera: 

1. ¼ part habitació 1 – Entrada room scape 

2. Habitació 2 – Despatx 

3. Habitació 3 – Habitació del vailet 

4. Passadís – Passadís de la casa 

5. Menjador – Menjador 

6. Rebost – Rebost  

 

El plànol de la casa és el següent: 
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Actualment els espais són així: 

Entrada:  

 

 

 

 

 

 

 

Habitació 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitació 2: 
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Habitació 3: 

 

 

 

 

 

Passadís: 

 

 

 

 

 

 

 

Menjador: 
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Rebost: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per adequar el local hem anat seguint una sèrie de passos.  

1. Posar portes i fer les separacions  

Primer de tot, com que volem que el nostre room escape segueixi un recorregut determinat, 

hem hagut de posar 3 portes noves, per fer possible el recorregut desitjat 

 

 

 

 

Com podeu veure, les portes que hem afegit han estat:  

 Porta 1: De l’habitació 1 a la 2 

 Porta 2: De l’habitació 2 a la 3 

 Porta 3: Del menjador al rebost 

Per fer-ho en primer lloc hem dibuixat amb un llapis el lloc on volíem la porta i les dimensions 

que feia. Seguidament hem tallat la paret amb una esmoladora  i amb un martell hem anat 

tirant a terra la part de paret tallada que no ens interessava. Un cop hem tingut el forat fet 

hem col·locat el vestiment de la porta i hem anat enguixant tot el voltant per anar tapant els 
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forats que quedaven. Un cop el guix s’ha assecat, hem passat paper de vidre per deixar-ho llis i 

per pintar-ho més endavant. Finalment hem col·locat la porta.  

Les portes que hem utilitzat són 3 portes velles que ja teníem a casa d’una reforma anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Inicialment hem marcat el tros de 

paret que volíem tallar i després, 

amb l’ajuda d’un adult, hem tallat la 

paret. 

3. A continuació hem col·locat el vestiment i finalment hem anat enguixat el voltant per tapar 

tots els forats que hi havia.  

2.Seguidament hem anat enderrocant la 

paret i ja hem tingut el forat fet. 
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Un cop hem tingut les tres portes fetes, hem posat una placa de pladur al final del passadís 

perquè quedés tancat i no estigués comunicat amb l’entrada del room scape. Primer de tot 

hem tallat el pladur a la mida que necessitàvem i després, l’hem enganxat a la paret amb guix. 

El procés que hem seguit ha estat el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Primer de tot hem marcat 

la mida adequada. 

2.Seguidament l’hem 

tallat seguint la marca. 

3. Finalment hem encaixat la placa 

en el seu lloc i l’hem fixat amb guix. 

Il·lustració 34: Resultat porta 1 Il·lustració 35: Resultat porta 2  Il·lustració 36: Resultat porta 3 
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Aquest ha estat el resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de d’amagar l’habitació secreta hem tret la porta que la comunicava amb el passadís i hi 

hem posat una placa de pladur per dissimular-ho. El procés que hem seguit ha estat el mateix 

que en cas anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Il·lustració 37: Placa de pladur 
vista des del passadís 

Il·lustració 38: placa de 
pladur vista des de l’entrada 

Il·lustració 39: Després de 
treure la porta del passadís 

Il·lustració 40: Placa de pladur 
vista des de l’interior del passadís 
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2. Posar llums 

El segon pas ha estat posar els llums. 

A l’entrada i al passadís hem tret els llums que hi havia anteriorment i els hem pintat amb un 

esprai de color gris. Hem escollit aquest color perquè li dóna un toc elegant i discret.  

 

 

 

 

 

 

Com que en la resta d’habitacions hi havia làmpades amb bombetes incandescents, per tal de 

reduir el consum energètic ho hem canviat per florescents. El procés l’hem seguit amb l’ajuda 

d’un adult i està explicat a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.En primer lloc hem tret els llums 

anteriors i hem fet els forats per posar 

fixar el suport dels fluorescents. 

2.En segon lloc hem fixat el suport  

3.I finalment hem col·locat els dos 

fluorescents.  

Il·lustració 41: Llums 
inicialment 

Il·lustració 42: Llums després d’haver-los pintat 

Il·lustració 43: Fluorescent del menjador 
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3. Pintar 

El tercer pas ha estat pintar. Degut a les condicions en què es trobava el pis hem hagut de 

pintar totes les habitacions. Ha fet falta fer dues capes de pintura per poder tapar el color que 

hi havia anteriorment. Hem escollit el color blanc per a totes les habitacions, excepte per una 

paret de la habitació del nen, que hem escollit un verd per fer-la més divertida i per el rebost, 

que hem preferit un color més fosc per fer-ho diferent de la resta. 

Abans de pintar hem tapat alguns forats que tenia la paret per deixar un acabat millor.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 44: Mentre estem pintant l’entrada 

Il·lustració 45: Després de la segona capa 
de pintura de l’entrada 

Il·lustració 46: Després d’haver tapat els forats de la recepció Il·lustració 47: Després d’haver pintat la primera cap de la 
recepció 

Il·lustració 48: Primera capa de pintura de l’habitació del 
vailet 

Il·lustració 49: Segona capa de pintura 
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Un cop hem tingut totes les parets pintades hem hagut de pintar tots els marcs de les portes, 

les portes i les finestres. Per fer-ho també hem escollit el color blanc. D’aquesta manera 

donem una continuïtat en tot el room escape i no el carreguem amb colors diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 50: Després 
d’haver pintat el passadís 

Il·lustració 51: Porta de 
l’habitació abans de pintar-la 

Il·lustració 52: Porta de l’habitació 
després de pintar-la 
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4. Habitació secreta 

Per tal de convertir el rebost en una habitació secreta han fet falta uns quants passos. En 

primer lloc, com ja hem explicat, hem hagut de fer una porta que comuniqués el rebost amb el 

menjador i treure la porta que el comunicava amb el passadís, posant-hi una placa de pladur.  

Seguidament hem comptat amb l’ajuda d’un adult per crear el mecanisme que faria que es 

pogués obrir des d’una altra habitació, sempre i quan i hagués algun membre de l’equip 

estirant la corda des d’una habitació i algun altre membre obrint la porta camuflada d’entre les 

fustes del menjador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Primer de tot ha creat 

els dos suports que 

necessita el mecanisme. 

2. Seguidament hi ha posat el 

passador que permetrà tancar 

l’habitació i també la molla. 

4. Finalment l’ha collat a la paret. En la porta hi ha collat el suport perquè es 

pugui tancar i en la paret de l’interior de l’habitació el mecanisme. 
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Hem fet que es pogués obrir la porta secreta des del despatx. Per fer-ho hem passat un cable 

d’acer, posat dins d’un tub de plàstic rígid, per les golfes i així hem comunicat les dues 

habitacions.  

Quan un membre de l’equip estira la peça de fusta que hem col·locat al final del cable d’acer 

del despatx, la molla es comprimeix, el passador puja i ja es pot obrir la porta.  

5. Instal·lació de les càmeres 

Per tal d’establir un control complet del joc ha estat necessària la instal·lació de càmeres de 

seguretat. N’hem connectat una en cada sala, exceptuant l’habitació del vailet on n’hi hem 

col·locat dues. 

Per fer-ho, primer de tot hem buscat la posició que ens permetés tenir una major visió de totes 

les proves que es troben en cada habitació. En segon lloc, les hem collat a la paret i hem fet 

passar els fils que connecten la càmera amb el vídeo gravador per les golfes. Finalment, hem 

connectat el vídeo gravador amb el monitor que es troba en la recepció i d’aquesta manera ja 

hem pogut tenir el control de totes les sales que formen part del joc.  

 

 

 

 

 

6. Instal·lació del timer 

Per tal de que els jugadors i nosaltres puguem 

tenir un control del temps que porten utilitzat en 

el joc, hem instal·lat un timer en la primera 

habitació, el despatx. Per fer-ho hem comptat 

amb l’ajuda d’un adult que ens ha programat una 

petita aplicació que consisteix en un cronòmetre 

que fa una compte endarrere de 60 minuts. A 

sota d’aquest cronòmetre també es mostra el 

nom del nostre room escape: RoomTer. 

Il·lustració 53 Càmera de seguretat de l’habitació del 
vailet 

Il·lustració 54: Visualització de les càmeres en la 
pantalla de l’ordinador 

Il·lustració 55: Timer del room escape 
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7. Decoració de la recepció 

Per fer que la recepció sigui un espai funcional i acollidor hi hem col·locat una taula des d’on 

dirigirem el joc i un banc perquè els jugadors puguin seure durant l’explicació i deixar-hi les 

seves pertinences durant el joc. 

 

 

 

 

 

 

Per fer-lo més agradable i propi també hi hem distribuït alguns altres elements decoratius. En 

la paret que queda a mà dreta hi hem col·locat un palet que hem pintat de color blanc i en el 

que hem penjat dues torratxes i una regadora amb una planta en el seu interior. També hem 

comptat amb la destresa de la Júlia Ribas, que ens ha escrit la cita de Sherlock Holmes que es 

troba en el passadís d’entrar en la recepció. Hem escollit aquesta frase perquè és una 

declaració d’intencions que prepara als jugadors pel que es trobaran. A la paret del davant del 

banc en Dídac Humà ens hi ha dibuixat el nostre logotip que ens servirà de fons per a la foto 

que farem a cada equip al final del joc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 58: Palet decorat amb 
plantes. 

Il·lustració 59: Cita del passadís d’entrada a la recepció 

Il·lustració 56: Taula de la recepció Il·lustració 57: Banc de la recepció 

Il·lustració 60: El nostre logotip pintat en la paret de la 
recepció 
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 2.3.7.2 Procés de creació dels elements del room escape 

Per crear les proves del room escape és necessària la creació de diversos elements que es 

troben i formen part del joc. 

1.Diamant: 

El dimanat és l’objecte que hauran de buscar els equips, i per tant, cal que sigui força gros i 

ben fet. És per això que considerat diverses opcions per aconseguir-ho: 

 Comprar-ne un de joguina 

 Crear-lo amb escaiola 

 Crear-lo amb papiroflèxia 

 Crear-lo amb un globus i després posar paper de diari amb cola 

Un cop pensades les possibles opcions, hem valorat els avantatges i desavantatges de 

cadascuna i d’aquesta manera ens ha estat molt més fàcil prendre la millor decisió.  

 L’opció de comprar-lo l’hem descartat ja que costa molt trobar-ne algun i a més a més 

és un cost addicional que podem estalviar si el creem nosaltres mateixos. 

 Fer-lo amb escaiola també ha estat descartat ja que l’escaiola és un material que va 

molt bé per modelar però un cop acabat queda un objecte molt pesat i ens interessa 

que el diamant sigui fàcil lleuger per poder-lo moure amb facilitat. 

 L’opció de la papiroflèxia ha estat la que ens ha semblat que ens donaria una forma 

més exacte, l’únic desavantatge que hi hem trobat ha estat que seria massa 

deformable i que per tant es xafaria fàcilment. 

 Crear-lo a partir d’un globus hem pensat que seria molt difícil donar-li la forma 

desitjada i que el resultat no seria com esperem. Tot i així ens hem adonat que la 

tècnica del paper de diari i cola és molt útil per fer l’objecte més fort i resistent.  

Així doncs, després de la valoració hem optat per fer una barreja de les dues últimes opcions:  

 

 

Un cop presa la decisió de la manera de crear-lo hem buscat com és un diamant: 

 

Fer-lo amb papiroflèxia i després recobrir-lo amb paper de diari i cola per fer-lo 

més fort i resistent.  

Il·lustració 49: Formes 
dels diamants 
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El del serpent de Manlleu és així, però és massa complex per fer-lo amb papiroflèxia. 

És per això que hem buscat com fer un diamant amb papiroflèxia i hem acabat 

escollint que el nostre seria de la següent manera: 

 Tindria 8 cares triangulars de 7cm de base i 14 d’alçada, 16 cares 

triangulars més petites de 7cm de base i 6 d’alçada , 17 vèrtex i la cara 

superior en forma d’octaedre amb un radi de 9,5cm.  

A continuació es pot veure el procés que hem seguit per construir-lo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hem dibuixat en una cartolina 

blanca els 8 triangles grans amb  

tres pestanyes al costat per poder-

los enganxar. 

5. A continuació hem dibuixat i 

retallat el que serà la base. És 

un octàgon  amb les seves 

pestanyes. 

3. Com abans, hem marcat i 

retallat els 18 triangles petits, 

deixant tres pestanyes al costat. 

4. Hem unit els triangles grans 

amb els petits a través de les 

pestanyes. 

2. Hem anat unint les pestanyes i les hem enganxat fins 

a obtenir una forma de piràmide de 8 cares.  

Il·lustració 61: Diamant del 
serpent de Manlleu 

Il·lustració 62: Diamant 
de papiroflèxia 
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El resultat final ha estat aquest:   

 

 

 

2. Morter 

Tal i com diu la llegenda, el vailet ha amagat el diamant dins d’un morter, és per això que 

l’equip també se’l trobarà a dins d’un morter. Com que el morter ha de ser un objecte 

consistent i que no fa falta traslladar, hem decidit crear-lo amb escaiola. Aquest serà un 

material que el farà resistent i pesat. Per fer-ho hem seguit els següents passos: 

 

 

 

 

 

 

6. Seguidament hem enganxat 

la base a sobre dels triangles 

petits. 

7. A continuació hem recobert el 

dimanat amb tires de paper i les 

hem anat enganxant amb cola. 

8.Finalment, hem anant retallant 

els mateixos triangles amb goma 

eva i els hem anat enganxant.  

Il·lustració 63: Diamant del room 
escape 

1.Inicialment hem posat un bol a sobre 

d’una galleda i l’hem embolicat amb 

paper film. Això és el que ens ha servit 

de motlle. 

2. A continuació ho hem recobert amb 

roba de sac perquè serveixi de suport 

de l’escaiola. 
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3.Llibre amb un forat secret: 

El llibre és un dels objectes que forma part de les proves del despatx, la primera habitació. Es 

tracta d’un llibre aparentment normal però que a l’interior conté un forat on s’hi troba un 

objecte amagat.  

Primer de tot hem buscat un llibre vell que fos una mica gruixut per poder-li fer el forat i que 

quedés dissimulat. Hem escollit un que es diu ‘Yo, Claudio’, perquè hem vist que tenia la 

paraula ‘clau’ amagada en el títol i això li dona un valor afegit a la prova. Per fer-ho hem seguit 

els passos següents: 

 

 

 

 

 

 

2. Seguidament hem anat retirant 

els trossos de pàgina retallats i ja 

hem tingut el forat fet.  

1.Hem obert el llibre per a la meitat 

i amb l’ajuda d’un cúter hem anat 

tallant les pàgines formant un 

rectangle de 5x8 cm.  

3. Seguidament hem anat escampant 

l’escaiola per tota la superfície del 

motlle. 

4. Després ho hem deixat assecar i hom 

polit amb paper de vidre. 

5. Finalment ho hem pintat tot groc i hi hem fer quatre pinzellades verdes per fer-lo semblar 

més real.  
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Aquest ha estat el resultat: 

 

 

 

Un cop hem tingut el llibre acabat ens hem adonar que havíem comès un error bastant 

important. Al enganxar les pàgines per l’exterior del llibre feia que es veiés més fàcilment que 

no es tractada d’un llibre normal, i per tant, resultava massa fàcil trobar la clau. És per això que 

hem hagut de repetir el procés amb un altre llibre i en aquest cas no ho hem enganxat per cap 

lloc.  D’aquesta manera, es poden passar les pàgines i si es fa ràpid no te’n adones ni de que hi 

ha un forat amb un objecte amagat. 

El llibre que hem utilitzat per fer el segon procés es diu ‘Momento a Momento’. Un cop hem 

tingut el forat fet hi hem guardat els objectes: 

 

 

 

 

 

 

3.A continuació hem enganxat les pàgines entre elles tant per l’interior del 

forat i com també per l’exterior del llibre 

Il·lustració 64: Llibre amb objectes amagats 

Il·lustració 65: Llibre amb un objecte amagat a l’interior 
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4.Prova Paper vegetal 

Aquesta prova consisteix en que l’equip es troba tres papers vegetals, tots en llocs diferents, i 

cadascun dels quals conté un tros de cada número. La superposició adequada d’aquests papers 

fa que s’hi puguin veure tres números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Paper de diari 

Una altra prova, que es troba en el despatx, consisteix en que en un calendari s’hi troben el dia 

15 d’agost subratllat  amb fluorescent de color groc i al costat hi ha escrit: Manlleu, 2/4 de 5. Si 

es fixen en els papers de diari que hi ha enganxats a la paret, també hi ha paraules subratllades 

amb fluorescent de color groc, una de les quals es troba en l’agenda del diari del 9nou en el dia 

15, a Manlleu i a 2/4 de 5. Aquesta paraula és ‘Bóta’. Per altra banda, en el suro del despatx hi 

ha una taula periòdica penjada que també té el títol i el número atòmic subratllat de la 

mateixa manera. Això els ha de portar a pensar que han de crear la paraula ‘bóta’ amb els 

elements de la taula periòdica (B= Bor, O= oxigen i Ta=tàntal) i mirar-ne els seus números 

atòmics que seran la combinació per obrir un cadenat. 

Primer de tot hem cobert la paret del despatx amb paper de diari. Hem utilitzat una cola 

especial per a parets. 

1.En un document word hem escrit el codi que 

volem que en resulti.  

2.A continuació, mitjançant la inserció de 

quadres de text en blanc hem anat tapant les 

parts de cada número, de manera que la 

superposició dels 3 es complementessin.  

3.Seguidament els hem imprès i els hem retallat. 
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2. Seguidament l’hem anat cobrint amb  

pàgines de diari i ho hem anat enganxant. 

1.Primer  de tot hem escollit la paret que 

cobriríem amb paper de diari 

3. Un cop ho hem tingut assecat  hi hem 

anat marcant les paraules amb un 

fluorescent groc, entre elles, la paraula 

necessària que es trobava en la data 

marcada en el calendari. 

4. A continuació hem marcat el dia que 

tocava, el 15 d’agost i hi hem escrit: 2/4 de 

5, Manlleu. 

5. Finalment hem subratllat amb fluorescent groc el títol de 

la taula periòdica.  
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6.Taps de suro 

Una altra prova del despatx consisteix en un seguit de taps de suro que tenen escrita una lletra 

al mig i de un a cinc punts als costats. Aquesta prova es basa en què 5 d’aquests taps tenen un 

ferro amagat en el seu interior, el que provoca que al passar un imant pel seu davant siguin 

atrets. D’aquests cinc taps cadascun té un número de punts diferent i és el que indica l’ordre 

de la combinació de les lletres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Inicialment hem escrit les lletres i 

hem dibuixat els punts 

2. A continuació els hi hem fet un forat per on passar 

el fil i poder-los penjar.  

3. Seguidament hem escollit les 5 lletres que formarien part de 

la combinació, els hi hem escrit els números de punts 

corresponents i els hi hem fet el forat per posar el ferro. 

4. Finalment hem enganxat les 

serradures que havíem obtingut 

del suro a sobre del ferro perquè 

no fos visible a simple vista.  
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Quan ja els hem tingut tots acabats els hem enganxat al suro barrejats: 

 

 

 

 

 

 

7. Clips de paper 

I ara ja la última prova del despatx, potser una de les més senzilles, consisteix en què en 

l’extrem d’un paper hi trobem 3 marques de colors diferents que representen la forma d’un 

clip de paper. Es tracta de trobar els clips d’aquests mateixos colors, que tenen forma de 

número, i col·locar-los sobre la marca del seu color de tal manera que s’obtingui un codi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.En primer lloc hem pintat els clips de 

colors diversos.  

2.I en segon i últim lloc hem fet les tres 

marques en un paper. 

Il·lustració 66: Taps de suro penjats a la paret 

Il·lustració 67: Prova dels clips de 
paper 
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8. Globus 

Una de les proves de l’habitació del vailet utilitza globus. Es basa en què, a través d’un dibuix 

de tres globus que hem fet en una de les parets, s’ha de deduir que s’han d’inflar els globus 

dels colors del dibuix. A l’inflar-los, es veurà en gran un números que a simple vista seria molt 

difícil de veure. Es respectarà l’ordre del dibuix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finament hem col·locat els globus en un cistell  de vímet perquè quedessin endreçats: 

 

 

 

 

1.Primerament hem dibuixat amb llapis els tres globus a la paret, els hem 

pintat i finalment resseguit. 

3. A continuació hem agafat tres globus dels colors 

corresponents i hem escrit un número en cadascun d’ells. Per 

fer-ho els hem inflat molt i hem escrit un número petit. 

Il·lustració 68: Globus per realitzar una prova del 
room escape 
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9. Mot encreuat 

En l’habitació hi trobem un enigma camuflat en un mot encreuat. Aquesta prova és bastant 

complexa però el truc està en relacionar tot allò que sigui del mateix color. Inicialment en el 

despatx es trobaran que 5 objectes tenen  un gomet quadrat i de color vermell enganxat. No 

entendran perquè serveixen fins entrar en l’habitació del nen on s’hi trobaran una placa 

quadrada i vermella penjada a la paret que tindrà dibuixat un mot encreuat. El que hauran de 

fer és escriure-hi el nom dels objectes que tenen el gomet, col·locant la paraula al lloc que els 

hi correspon segons el nombre de lletres que tinguin. Un cop hagin escrit totes les paraules 

obtindran verticalment una nova paraula. D’aquesta paraula n’obtindran un número per a 

cada lletra mitjançant un abecedari que hi haurà penjat al costat i que relaciona lletres amb 

números. Finalment, en un calaix del despatx s’hauran trobat un portafolis amb 5 gomets 

vermells enganxats, per fer referència a la nova paraula que hauran obtingut, de cinc lletres i 

amb 4 papers de colors diferents al seu interior. Cada paper tindrà explicada una operació 

matemàtica, i en concret en el paper vermell hi haurà una multiplicació. Així doncs, per obtenir 

la combinació final hauran de multiplicar els números que havien obtingut anteriorment.  

El procés de construcció d’aquesta prova ha estat bastant llarg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.Primer de tot hem pintat de color 

vermell la placa metàl·lica. 

3. Seguidament hem creat l’abecedari. A la part del davant hi hem enganxat unes lletres de 

fusta i a  la del darrere hi hem escrit els números. 

2. A continuació hi hem dibuixat les línies del mot encreuat i 

l’hem penjat a la paret. Com que dues paraules tenen 5 

lletres hem escrit la lletra L de ‘regle’ allà on tocava.  
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10.Pissarra 

Aquesta prova es continua trobant a l’habitació. Es tracta d’una pissarra en la que hi ha 

diversos números escrits. Quan intenten esborrar-los s’adonaran que quatre d’aquests 

números estan escrits en retolador permanent i que per tant no s’esborren. Aquests seran el 

números de la combinació d’un cadenat.  

 

 

5. Finalment hem enganxat els gomets als objectes que tocava. 

4. Després hem realitzat les cartolines. N’hem escollit quatre de colors diferents i hi hem 

imprès la definició de quatre operacions matemàtiques.  
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El procés per crear aquesta prova ha estat molt ràpid i senzill: 

 

 

 

 

 

 

11.Tub amb clau al mig 

Aquesta prova comunica l’habitació del vailet amb el menjador. Consta d’un tub de pvc de 4 m 

de llarg i de 110 m de diàmetre, en l’interior del qual s’hi troba una capsa amb una clau a dins. 

Inicialment aquets tub està tapat i a través d’una combinació que obtenen el poden obrir i 

observar la capsa. Tot i que ja ho puguin observar des de l’habitació, no tindran la manera de 

treure-ho fins al menjador. Allà s’hi trobaran dos tubs de cartró suficientment llargs que els 

seran útils per introduir-los al tub de pvc per poder empènyer la caixa que conté la clau i fer-la 

sortir cap a l’habitació del vailet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Hem tallat el tub a la mida adient. 2. Hem fet el forat a la paret i hi hem 

col·locat el tub. Ho hem acabat de fixar 

amb guix. 

3. Finalment hem posat la tapa 

per la part de l’habitació. 

1.Hem partit d’una pissarra metàl·lica en blanc i amb 

permanent hi hem escrit quatre números.  

2.A continuació hi hem escrit 

més números amb retolador 

de la pissarra perquè es 

poguessin esborrar.   

Il·lustració 70: El tub vist des del lavabo 

 Il·lustració 69: Vista de 
l’interior del tub 
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12.Cançó del serpent 

L’única prova que hi ha en el passadís es basa en la cançó del serpent. En una de les parets del 

passadís s’hi troba escrita un tros de la cançó del serpent de Manlleu, amb les lletres al revés i 

en forma d’onades, recordant la forma d’una serp. Per tal de poder-la llegir, cal utilitzar un 

mirall que es troben en el despatx. En l’altre paret del passadís hi ha quadres penjats amb un 

número al darrere, quatre dels quals tenen una imatge referent a un lloc, animal o 

esdeveniment que es menciona en la cançó. Aquests quadres són els que tindran el número 

útil per obrir el cadenat. L’ordre serà el mateix amb el que apareixen en la cançó. En concret, 

les paraules que hem escollit de la cançó han estat: Manlleu, truja, dos cavalls i processó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Mitjançant la funció del Word de girar 

horitzontalment hem passat la cançó al 

revés.  

2. Seguidament, amb un llapis l’hem anat 

copiant el text a la paret en forma 

d’onada. 

3.Finalment ho hem resseguit amb un 

pinzell prim i pintura negra. 

Il·lustració 71: Paret del passadís 
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Pel que fa a la construcció dels quadres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Números de loteria 

Un dels enigmes del menjador juga amb números de loteria. Trobem emmarcats 36 dècims de 

loteria tots amb el mateix número. En la paret del seu davant hi ha tres forats petits i a sobre 

tres marques de papers diferents. Els papers se’ls trobaran pel menjador i posaran: fracció, 

sèrie i color. La prova consisteix en col·locar cada paper en la marca on encaixi segons la mida i 

col·locar un làser en els tres forats, de manera que en total s’enfoquen tres números de loteria 

diferents. De cadascun d’ells ens hem de quedar amb la paraula que hi ha escrita en el paper 

de la part superior del forat i buscar el dècim que compleixi les tres característiques.  

 

1.Hem buscat les imatges i les hem imprès 

d’acord amb les mides del marc. 

2. Hem retallat una cartolina negra per 

posar-la al voltant de la imatges que no 

omplien tot el marc.  

3. Finalment hem posat les imatges dins dels 

marcs. 

Il·lustració 72: Quadres per la prova del passadís ja 
acabats 
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14.Claus a la paret 

Aquesta prova es troba en el menjador i consta d’una paret plena de claus, unes 50 

aproximadament. Per saber quina és la que resulta útil han de seguir uns passos. Primer de tot 

es troben quatre marques al terra que coincideixen amb les potes de la butaca, i que per tant, 

els indica on han de col·locar-la. Seguidament han d’obrir l’armari del moble que els queda al 

davant, el qual conté un mirall enganxat en el fons.  En aquest mirall hi ha dibuixats dos ulls i 

un cercle més gros. La persona s’ha d’asseure a la butaca i posar el cap en una alçada 

determinada de manera que els seus ulls es vegin reflectits dins de la marca dels ulls dibuixats 

en el vidre. Si segueixen totes aquestes indicacions correctament veuran que el cercle més 

gros marca una clau. Com que en l’interior d’aquest armari s’hi troben una ampolla del cava 

1.Hem agafat un marc i hi hem anat 

col·locant els números de loteria. 

3.Hem fet els tres forats a la paret i hi hem 

dibuixat la marca del paper al seu damunt. 

2. Mitjançant el word hem escrit els tres papers i els 

hem imprès 
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Juvé i Camps, significarà que la clau que han obtingut obre una caixa que hi ha al despatx de 

Juvé i Camps. 

Per crear aquesta prova hem seguit els següents passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Horari de neteja 

Tot i que la part principal d’aquesta prova es troba al menjador, per completar-la necessitem 

fixar-nos en els vidres de les tres habitacions. En cada vidre d’aquests s’hi troben dibuixats 

quatre números, col·locats com si es tractessin dels quarts d’un rellotge. Quan arriben al 

menjador es troben un paper que informa de l’horari de neteja dels vidres on s’indica el dia i 

l’hora que es neteja cadascun d’ells. A partir de la hora que se’ns indica saben a quin nombre 

fa referència. Les 12.00h seran el número de la part superior, les 15.00h el número que hi hagi 

al primer quart i així successivament. S’obtindran tres nombres, un per a cada habitació que té 

números als vidres, i seguiran l’ordre dels dies de la setmana que són netejats. 

 

 

1.Hem anat fent els forats 

i hi hem col·locat uns 

ganxos per poder penjar 

les claus.  

2. Seguidament ens hem col·locat davant del mirall asseguts a la 

butaca i hem encerclat allà on es reflectia la clau que volíem 

obtenir, el lloc on es reflectien els nostres ulls i allà on calia situar la 

cadira perquè el resultat fos l’adequat.  També hi hem deixat 

l’ampolla de cava de Juvé i Camps. 

Il·lustració 73: Resultat de la paret plena de claus 
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Per crear-la hem seguit el següent procés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Peixera 

Aquesta prova també es troba en el menjador. Consisteix en que dins d’una peixera hi hem 

col·locat un tub de pvc de diàmetre 32, en l’interior del qual hi ha una clau lligada a una bola 

de porexpan. Com que el tub no és transparent no es pot veure el seu interior. Per treure la 

clau cal omplir el tub d’aigua de manera que el porexpan floti i porti la clau cap a l’exterior del 

tub.  Per fer-ho hem seguit els passos que hi ha a continuació: 

 

 

 

 

 

 

1.En primer lloc hem utilitzat com a 

plantilla uns números de goma que 

hem enganxat per la part de dins del 

vidre. 

2. En segon lloc hem pintat amb esprai 

gris tot el vidre de la finestra 

1.Per començar hem preparat el lloc on posaríem la peixera. Hem hagut de posar una fusta 

perpendicular a la de suport per assegurar que suportaria el pes de la peixera.  

3. Finalment hem creat l’horari de 

neteja en un Excel, l’hem imprès i 

plastificat.  

Il·lustració 74: vidre del 
despatx 
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17. Ultraviolat 

Aquesta prova es troba en el menjador. Per fer-la és necessària una llanterna que es troba en 

el moble d’aquesta mateixa sala. Tot i que aparentment sembla normal, és una llanterna de 

raigs ultraviolats. Si s’enfoca una tassa que hi ha en el moble, et permet veure-hi dibuixat un 

peix, i si s’enfoca la part de darrere de l’armari on hi ha la peixera, es pot veure unes fletxes 

que van directes al tub. Aquests dos dibuixos els han de portar a pensar que han d’introduir 

aigua als tubs de la peixera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seguidament hem preparat el 

tub de pvc. L’hem tallat a la mida 

adequada de manera que tingués 

una forma similar a una U.  

3.Finalment hem posat el tub a la peixera i hi 

hem afegit aigua fins a dalt.  

1.Inicialment hem fet els 

dos dibuixos amb el 

retolador ultraviolat. 

2. Seguidament hem enfocat amb la llanterna ultraviolada i 

ens hem assegurat que funcionava i que per tant el dibuix es 

feia visible. 
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18. Pinces de roba 

Tot i que la part principal d’aquesta prova es troba en el rebost, l’habitació secreta, ja se’n va 

trobant una gran part al llarg del recorregut del room escape. Es tracta d’un conjunt de 10 

pinces que per una banda tenen dibuixades unes ratlles i per l’altra un número. També consta 

de tres papers que tenen les mateixes ratlles dibuixades i s’uneixen com un trencaclosques.  Al 

llarg del recorregut del room escape es van trobant aquestes pinces i els tres papers. Quan 

s’entra en l’habitació secreta es troba un suport que té dibuixades 10 ratlletes en línia i quatre 

fletxes que indiquen quatre ratlletes. Si s’uneixen els papers s’obté l’ordre en què s’han de 

col·locar les pinces. Gràcies a una marca que coincideix amb el paper i amb el suport se sap en 

quin sentit s’han de col·locar. Ara només queda girar el suport i fixar-se en els números que 

estan en la posició que indica la fletxa vermella. Aquests seran els dígits del codi que es 

necessita. 

El procés que hem seguit ha estat el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Primer de tot hem anat dibuixant les ratlletes a les pinces, primer amb llapis i 

després amb un retolador permanent vermell. 

2. Seguidament hem anat marcant la mida 

de les 10 pinces per poder-hi dibuixar les 

ratlles de cadascuna amb el mateix 

permanent. 

3. A continuació hem retallat el paper que 

indica l’ordre en tres parts. 
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19.Habitació secreta 

Perquè s’obri la porta de l’habitació secreta falta algú que estiri un cable que es troba en un 

lloc del despatx. Per relacionar un lloc amb l’altre hem penjat tres pinyes a dins de la caixa on 

s’estira el cable i hem penjat un quadre amb la foto d’aquestes mateixes pinyes a la paret on 

s’ha d’obrir la porta.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8 Esquema de la disposició de les proves 

Quan ja hem tingut pensades i escollides les proves que volíem al nostre room escape, hem 

hagut de pensar com les volíem distribuir i enllaçar entre elles. Per mostrar-ho hem elaborat 

un esquema on s’hi reflecteix les proves que es troben en cada habitació, el material que es 

necessita per elaborar la prova i la solució d’aquesta mateixa. Aquest esquema resulta molt 

útil perquè permet que qualsevol persona pugui seguir el joc de l’equip que es troba a dins i 

pugui donar-los pistes si en demanen.  

Aquest esquema es troba en la pàgina següent: 

4. Finalment hem dibuixat les 10 ratlletes i la marca en el suport i les quatre fletxes 

vermelles  en un paper que hem posat en el suport.   

Il·lustració 76: Cable d’acer 
acabat amb la peça de fusta  
que es troba dins de la caixa de 
Juvé i Camps del despatx 

Il·lustració 75: Caixa Juvé i 
Camps que conté la maneta per 
obrir l’habitació secreta 
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2.3.9 Informacions prèvies a l’inici del joc 

Per tal que la gent pugui gaudir del nostre room escape, hem preparat una breu explicació 

prèvia a l’inici del joc. Aquesta explicació serveix per presentar l’activitat als que no la coneixen 

i també per donar determinades indicacions referents al funcionament i la normativa 

d’aquesta sala en concret.  

Explicació del funcionament de l’activitat: 

-Vosaltres entrareu i un cop sigueu a dins haureu d’aconseguir trobar un objecte i sortir de la 

sala abans d’una hora. Per avançar en el joc i aconseguir els dos objectius haureu d’anar 

resolent les proves, enigmes i trencaclosques que us anireu trobant. 

-Primer de tot us explicarem una història per posar-vos en el context i després ja podreu 

entrar.  Per entrar en aquest room escape ja haureu de començar resolent una enigma. Tot i 

així, el temps començarà un cop sigueu a dins, i el veureu indicat en una pantalla que hi ha en 

la part superior d’aquesta paret.  

-Al llarg del joc us anireu trobant unes pinces d’estendre roba que haureu d’anar col·leccionant 

i us serviran per resoldre l’enigma final. 

Recomanacions: 

-Us trobareu diferents tipus de cadenats i per obrir-los heu de col·locar els números en la línia 

que s‘indica, sinó els cadenats no s’obriran. 

-A l’hora de resoldre les proves i enigmes heu de pensar que heu d’obtenir una combinació i 

un ordre. Aquestes dues coses sempre les haureu d’obtenir o deduir d’alguna manera.  

-Heu de tenir present que sempre que hagueu utilitzat un objecte ja no el tornareu a 

necessitar més endavant. Tot té un sol ús. 

Normes bàsiques: 

-Tot els objectes o material que trobeu que tenen enganxada una cinta amb ratlles grogues i 

verdes significa que no participen en el joc. 

-Heu de pensar que tot té una manera per obrir-se, resoldre’s o treure’s, per tant, no cal forçar 

res. Si veieu que us costa molt significa que no ho esteu fent com tocaria.  
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-Si en algun moment us trobeu encallats i creieu que necessiteu ajuda em podeu demanar una 

pista a través del walkie-talkie que portareu amb vosaltres i que funciona prement el botó del 

costat. 

-També cal que tingueu present que, tot i que representi que esteu tancats, en cas 

d’emergència sempre podeu sortir per la mateixa porta on heu entrat.  

-I per últim que, si us plau, respecteu tot el material que us trobeu.  

2.3.10 Referència de possibles pistes 

Un dels aspectes que és molt d’agrair quan estàs jugant en un room escape és la manera com 

el room master et proporciona les pistes. És per això que a l’hora d’ocupar el lloc del room 

master hem de tenir en compte algunes indicacions. Hem de recordar que només donarem les 

pistes quan l’equip ens les demani o, si veiem que estan molt perduts, els hi demanarem si la 

volen. Per facilitar la nostra feina a l’hora de proporcionar les pistes de manera original i subtil, 

ens hem preparat algunes possibles pistes per a cada prova:  

1.Entrada: 

I. Utilitzeu un altre dels 5 sentits. 

2. Clips paper: 

I. Penseu en què us recorda aquesta forma. 

II. Què s’acostuma a posar en aquesta part del paper que té una forma com la del dibuix? 

3. Taps de suro: 

I. Penseu en tot el material que heu aconseguit fins ara. 

II. Fixeu-vos en el que heu trobat enganxat en el tap de suro. 

III. Quina utilitat tenen els imants? 

IV. Què  cal fer per tal d’atraure alguna cosa amb un imant? 

4. Diari: 

I. Observeu bé el vostre entorn a veure amb què us sembla que pot estar relacionat. 

II. On més heu vist aquesta manera d’encerclar? 

III. Busqueu ve el que se us demana en el calendari. 

IV. Penseu que els diaris també tenen una agenda 

5. Globus: 

I. Observeu el vostre entorn i sabreu els que us són útils. 

II. Com ho podríeu fer per veure-ho millor? 
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6. Pissarra: 

I. Recordeu tot aquell material que heu anat trobant i encara no heu utilitzat. 

II. Quin és el principal avantatge d’una pissarra? 

7. Mot encreuat: 

I. On heu vist aquesta forma anteriorment? 

II. On trobeu una relació entre les  lletres i els números? 

III. Quin color us ha servit de referència fins ara? 

8. Cançó serpent: 

I. Recordeu que la clau dels room escapes està en relacionar les coses. 

II. Heu de relacionar les dues parets. 

9. Números loteria: 

I. De quina manera creieu que podeu assenyalar algun número? 

II. Com podeu passar a tenir-ne només un? 

III. Observeu i trobareu el número que és útil. 

10. Claus paret: 

I. Recordeu que el millor és seguir les indicacions. 

II. On hauria d’estar l’ampolla? 

III. On heu vist alguna cosa semblant anteriorment? 

IV. Recordeu que sou un equip. 

11. Tub peixera: 

I. Penseu què hi pot fer un tub a la peixera. 

12. Horari neteja vidres: 

I. Fixeu-vos en l’ordre de la setmana. 

II. Penseu en la relació que poden tenir les hores amb els números del vidres. 

III. On heu vist el número que heu obtingut? 

IV. Fixeu-vos en com estan col·locats els números de les finestres. 

13. Clau tub: 

Habitació: 

I. Tingueu paciència, tot arriba. 

Menjador: 

II. Observeu bé què us pot ser útil. 
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14. Pinces: 

I. Recordeu que l’ordre és molt important, i sempre el trobem marcat d’alguna manera. 

II. Esteu en la prova final 

2.3.11 Posada a la pràctica del room escape 

Un cop hem tingut el room escape enllestit hem convidat a coneguts que han volgut venir a 

provar-lo i aconsellar-nos de possibles canvis per millorar-lo. Les persones que van a provar un 

room escape abans de la seva obertura s’anomenen testers dins del món dels room escapes. 

La seva opinió serveix per decidir si cal fer alguna modificació en el joc: 

18/12/16 Ha vingut un grup de quatre persones, dues d’elles expertes. Com que el room 

escape no estava del tot acabat, hem hagut de fer algun petit canvi perquè el poguessin fer. 

No han pogut fer ni la prova de la peixera ni la de la llum ultraviolada. També ha faltat gran 

part de la decoració del menjador i les càmeres. És per això que hem estat a dins de la sala i els 

hem anat seguint per observar tot el transcurs del joc i donar les pistes més oportunes. 

Han tardat un temps total de 1.35h. La seva opinió ha estat molt favorable. Els ha sorprès molt 

positivament perquè, com ens han dit, s’esperaven una cosa molt més senzilla i en canvi, 

després de fer-lo, l’han considerat com un room escape més i fins i tot ens han animat a obrir-

lo legalment. També han fet una molt bona valoració de les proves considerant-les originals i 

divertides.  

Tot i les bones crítiques sempre hi ha alguna cosa a millorar, és per això que hem tingut molt 

en compte totes les propostes que ens han fet. Per tal d’aplicar-les i també 

ajustar millor el temps hem considerat necessàries algunes modificacions: 

Com que ens han comentat que l’imant era difícil de trobar perquè quedava 

enganxat amb el calaix que era de ferro, hem optat per enganxar-lo amb un 

clauer d’un tap de suro. D’aquesta manera és més fàcil de trobar i de 

relacionar-lo amb els taps de suro. 

Hem hagut de canviar la combinació que s’obtenia amb la prova 

del paper vegetal perquè l’han obert de casualitat sense haver 

fet la prova. Com que el calendari tenia escrit 2/4 de 5, han anat 

provant i al posar 4:30, han passat per el 439, la combinació que 

s’obtenia amb el paper vegetal i s’ha obert el cadenat.  

Il·lustració 77: Imant per 
la prova dels taps de suro 

Il·lustració 78: Nova combinació per la 
prova del paper vegetal 
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També ens han comentat que la prova del paper de diari és molt complicada i que, malgrat 

que els tres objectes estiguin marcats de la mateixa manera amb el retolador fluorescent, 

resulta molt difícil relacionar el calendari, el paper i la taula periòdica. És per això que després 

de pensar una possible solució creiem que el millor seria utilitzar un altre mètode per convertir 

la paraula ‘bota’ a números i així trauríem la complicació de la taula periòdica. Hem decidit 

utilitzar una caixa de bombons que fa la funció de ruleta. En la ruleta hi hem escrit les lletres i 

en el suport els números. Per saber la posició adequada, hem enganxat dos trossos d’una 

notícia de diari a la part del darrere, de manera que al fer coincidir els dos trossos se sap la 

posició exacte: 

 

 

 

 

 

També ens han mencionat la dificultat de pensar que els 

globus s’han d’inflar. Tot i que la nostra intenció era que ho 

intuïssin a partir del dibuix, a ells els ha semblat complicat. 

Per tal de facilitar-ho una mica hem decidit comprar una 

manxa per globus i deixar-la en aquella mateixa habitació. 

D’aquesta manera també evitem haver d’anar canviant cada 

vegada els globus per tema d’higiene.  

Pel que fa a la prova del passadís també hi hem trobat un 

inconvenient. Com que per referir-nos a Manlleu havíem 

utilitzat un quadre amb una foto de Manlleu, la gent que ve de 

fora i no coneix la població no ho pot reconèixer. En aquest cas 

la solució que hi hem trobat ha estat posar un quadre amb una 

foto d’un mapa de Manlleu. D’aquesta manera tothom ho pot 

identificar perfectament perquè hi ha el nom escrit.  Il·lustració 82: Foto del mapa de Manlleu 
per la prova del passadís 

Il·lustració 81: Manxa per a al prova dels 
globus 

Il·lustració 80: Ruleta vista per darrere Il·lustració 79: Ruleta vista per la part del 
davant 



Treball de recerca  Res resulta més enganyós que un fet evident 

2n de Batxillerat 100 Curs 2016-2017 

I per útil hem modificat la prova de les pinces que es trobava en l’habitació secreta. Les fletxes 

vermelles han estat confuses i en comptes d’utilitzar-les per saber els quatre números, han 

interpretat que indicaven que en aquella part del suport s’hi havia de posar els tres papers que 

havien anat trobant. Per tal d’evitar aquestes confusions hem decidit esborrar les fletxes i 

destacar els quatre números pintant quatre ratlletes vermelles de les 10 de negres que hi 

havia.  

Dins d’aquesta mateixa prova també hem millorat un altre aspecte. Com que la manera 

d’obtenir un dels tres papers que tenen el codi és agafant el paper que es troba dins del cd 

correcte, hem pensat que el millor es escriure en cada paper el número del cd en el que es 

troba. D’aquesta manera no hi haurà cap problema si l’equip no és cautelós i comença a treure 

els papers de tots els cd.  

 

 

 

 

 

Després de cada grup que ha vingut hem anat fent petites modificacions amb la finalitat de 

deixar la millor versió del room escape i de fer-lo més divertit i entretingut. Les modificacions 

han constat d’anar facilitant part d’algunes proves que resultaven massa complicades, i així 

també poder ajustar millor el temps ja que es trobava als voltants d’una hora i mitja. 

Aquestes han estat les modificacions que hem cregut convenients: 

Per tal de facilitar la prova del paper hem pensat que seria millor  escriure l’hora i el dia, que 

hauran de buscar del paper de diari, en una agenda enlloc d’un calendari, perquè en el diari la 

informació es troba en l’apartat de 

l’agenda i així queda més relacionat. 

 

 

 

Il·lustració 83: Suport per a les pinces Il·lustració 84: papers de l’interior dels CD 

Il·lustració 85: Agenda amb la informació per a la prova del paper de 
diari 
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Després de veure com dos grups han resolt la prova del paper vegetal abans de trobar el tercer 

paper, hem pensat de treure el paper que es trobava en l’habitació del vailet i deixar-los tots 

tres en el despatx. Però després de veure 2 grups més, hem optat per treure aquesta prova del 

room escape, ja que en el despatx tots els grup hi estan molta estona i així és una manera de 

reduir una mica més el temps. 

En el calaix on es trobaven la ruleta i l’agenda hi deixàvem papers de diari perquè els jugadors 

relacionessin aquests dos objectes amb el paper de diari que hi ha penjat en la paret. Després 

de veure que els despitava més que no pas els ajudava, hem decidit que no posarem cap paper 

de diari. 

Un altre problema amb el que ens hem trobat ha estat que dos equips han sabut trobar la clau 

correcte de tot el conjunt de claus que hi havia en la paret sense necessitat de fer la prova.  

Per fer-ho s’han fixat en la mida de la clau o en la marca. D’aquesta manera n’han pogut 

descartar moltes i la resta les han provat fins a trobar la bona. Per tal de solucionar-ho hem 

pensat que s’ha d’anar a una ferreteria i fer claus de la mateixa mida i marca de la que és la 

correcta. D’aquesta manera podrem omplir tota la paret amb claus semblants i per tant farà 

falta realitzar la prova per trobar la clau bona. Tot i així hem decidit que de moment no anirem 

a fer claus en la ferreteria perquè és un cost addicional i ho hem solucionat posant totes les 

claus que més s’assemblen en la part central. 

Una altra prova que hem facilitat ha estat la dels 

números de loteria. Com que resultava bastant 

difícil fixar-se en que a sobre dels forats on es 

col·loca els làsers hi ha les marques de les 

cantonades de tres papers hem decidit marcar 

tot el contorn del paper que hi ha d’encaixar. 

Així s’interpreta més fàcilment que alguna cosa 

hi ha d’anar. 

Com que després de realitzar la prova de l’horari de neteja no sabien què n’havien de fer dels 

dígits que obtenien hem decidit enganxar un CD en l’altre vidre del menjador perquè els fos 

més fàcil relacionar-ho tot.  

Després de veure que les pinces causaven moltes distraccions i feien perdre molt de temps, 

hem optat per afegir en l’explicació inicial que es trobaran un seguit de pinces que hauran 

Il·lustració 86: Marques per la prova dels números 
de loteria 
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d’anar recol·lectant i guardant per poder realitzar la prova final. Així tenen l’incentiu d’anar 

buscant les pinces però no s’hi encanten i no perden temps.  

Tot i aquestes modificacions anteriors, hem notat que encara era un pèl massa llarg. És per 

això que hem decidit de fer un nivell difícil i un de moderat. El nivell difícil es manté en la 

versió actual, aplicant totes les modificacions que hem explicat fins ara. El nivell moderat 

consta d’un canvi bastant important: 

Es suprimeix la prova de les pinces i  per tant obren el cistell on s’ha de col·locar el diamant 

amb la combinació que obtenen de la prova de l’horari de neteja. Per evitar que ho puguin 

obrir abans de trobar el diamant col·loquem l’horari de neteja dels vidres dins de l’habitació 

secreta.  

Finalment, aquest ha estat el resultat de les cinc habitacions del room escape: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 87: Despatx 

Il·lustració 88: Habitació del vailet 



Treball de recerca  Res resulta més enganyós que un fet evident 

2n de Batxillerat 103 Curs 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint la tònica de tots els room escapes, en el nostre també hem fet la foto final a tots els 

equips que han anat passant. En un principi hi havia la intenció de comprar un peluix amb 

forma de serpent molt llarg però no ha estat possible i hem decidit fer-les amb el diamant que 

han trobat, ja que és l’objectiu principal del joc, i amb una pissarra on s’indica el temps que 

han necessitat per sortir-ne. El lloc per fer la foto és davant del logotip del room escape, però 

mentre no l’hem tingut acabat ho hem fet davant del palet perquè també queda bé. Aquestes 

són les fotos de tots els equips en l’ordre en què han anat passat pel room escape: 

Il·lustració 89: Menjador vist des de la seva entrada 

Il·lustració 91: Habitació secreta Il·lustració 92: Passadís 

Il·lustració 90: Menjador vist des de la paret oposada a l’entrada del menjador 
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Il·lustració 93: Equip amb dos experts Il·lustració 94: Equip de principiants 

Il·lustració 95: Equip de principiants Il·lustració 96: Equip amb experiència anterior 

Il·lustració 97: Equip de principiants Il·lustració 98: Equip de principiants 

Il·lustració 99: Equip amb experiència 
anterior 

Il·lustració 100: Equip amb experiència anterior Il·lustració 101: Equip de principiants 
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2.3.12 Estudi estadístic 

2.3.12.1 Procediments  

Per valorar els resultats del nostre room escape hem realitzat una enquesta a tota aquella gent 

que hi ha participat. Així doncs, la mostra enquestada total ha estat de 28 persones, d’ambdós 

sexes i sense un límit d’edat establert.  

L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer la opinió de totes aquelles persones que han fet el 

nostre room escape i així tenir una visió externa de les nostres debilitats i fortaleses. 

 

Full buit d’enquesta: 

Les preguntes de la enquesta són: 

1. Sexe: 

Home    Dona 

2. Edat 

Fins a 12   13-18  19-35  35-65  Més de 65 

3. Has fet altres room escapes anteriorment? 

No   Sí, menys de 3             Sí, més de 3             Sí, més de 10  Sí, més de 50 

4. Què t’ha semblat la història i la seva explicació? 

Molt correcte  Correcte  Poc correcte  Gens correcte 

5. Creus que l’ambientació de les sales està ben aconseguida? 

Sí, molt   Sí  No gaire  Gens 
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6. Quines han estat les tres proves que t’han agradat més? 

Paper vegetal   Clips de paper   Paper de diari 

Llibre amb objecte amagat Mot encreuat   Globus 

Pissarra    Tub amb clau al mig  Números de loteria 

Claus a la paret   Peixera    Horari de neteja 

Cançó del serpent i quadres Pinces de roba   Llum ultraviolada 

Cap 

7. Quines han estat les tres proves que t’han agradat menys? 

Paper vegetal   Clips de paper   Paper de diari 

Llibre amb objecte amagat Mot encreuat   Globus 

Pissarra    Tub amb clau al mig  Números de loteria 

Claus a la paret   Peixera    Horari de neteja 

Cançó del serpent i quadres Pinces de roba   Llum ultraviolada 

Cap   

8. En cas que no t’hagi agradat alguna prova, quin n’ha estat el motiu?  

Massa senzilla  Massa complicada  Avorrida   

Molt comuna  Altres 

9. De l’1 al 10 com valores la dificultat d’aquest room escape? 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. De l’1 al 10 com t’ha agradat aquest room escape? 

         1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Buidatge: 

A continuació es troben les respostes de les persones que han col·laborat en l’enquesta: 
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2.3.12.2 Resultats i discussió dels resultats  

L’enquesta l’hem fet arribar a totes les persones que han participat al nostre room escape i 

tothom l’ha respost de manera individual..  

Les preguntes que creiem que són més significants i que ens proporcionen una informació més 

útil són les que comentarem a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure, més de la meitat del nostre públic no havia realitzat cap room escape 

anteriorment. Això ens evidencia el fet de que aquí encara és una activitat bastant 

desconeguda entre la població. Aquest ha estat el principal desavantatge que hem tingut a 

l’hora d’adequar el temps i aplicar determinades modificacions ja que en ser gent sense una 

experiència anterior, normalitza el fet que els sigui més dificultós sortir-ne i entendre 

determinats enigmes . 
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Hem considerat que el resultat d’aquestes preguntes és molt satisfactori ja que la majoria de la 

gent ha opinat que la història estava molt ben explicada i per tant era entenedora. També 

estem contents perquè tot i haver utilitzat objectes que ja es tenien a casa i no haver comprat 

res per contribuir a una millor ambientació, més de la meitat de la gent l’ha trobat molt bona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les respostes d’aquesta pregunta ens han estat molt útils a l’hora de decidir quina prova 

s’hauria de treure o reservar pel nivell difícil. En el gràfic, el paper vegetal no es troba dins de 

les més votades com a prova que no agrada perquè vam decidir treure-la quan encara no 
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l’havien provat tots els grups. Tot i així, en el moment en què vam prendre la decisió era de les 

més votades i a més, també ens vam guiar per la nostra opinió. Tal i com es pot veure en el 

segon gràfic, la principal causa de desgrat d’una prova és la seva excessiva complicació. És per 

això que com que la que destaca per sobre de la resta és la de les pinces, després d’observar 

aquest gràfic, comentar-ho amb participants i valorar la nostra opinió hem decidit reservar-la 

pel nivell difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes dues preguntes ens han estat útils per valorar l’experiència dels nostres testers. Tot i 

així, cal tenir en compte que més de la meitat de jugadors no n’havien fet cap anteriorment i 

que per tant és difícil que puguin valorar la dificultat i si els ha agradat si no ho poden 

comparar amb d’altres.  

2.3.13 Aspectes legals de l’obertura d’un room escape a Manlleu 

Per informar-nos sobre la part legal ens hem posat en contacte amb l’OPE (Oficina de 

Promoció Econòmica) de Manlleu els quals ens han derivat cap a la Montse Rafart. El dia 4 

d’octubre hem quedat amb ella i li hem consultat què ens faria falta per obrir un room escape. 

Ella ens ha explicat que com que aquí Manlleu encara no hi ha cap room escape, és una 

activitat que no tenen regulada i que per tant, a dia d’avui, no estan informats de quins serien 

els requisits per obrir-ne un. Tot i així ens ha explicat, a grans trets, els passos per crear una 
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empresa i ens ha proporcionat algunes fonts que ens podrien ser útils. Després de consultar-

les hem conclòs que per obrir una empresa, sense concretar el cas d’un room escape, serien 

necessaris la realització d’uns quants tràmits per tal de legalitzar el negoci.  Aquests els 

podríem dividir en dos blocs: la legalització de la persona i la legalització de les instal·lacions.  

La legalització de la persona: 

Obligacions censals 

Aquest procés consisteix en legalitzar la persona com a empresa, donar-li una forma jurídica. 

L’inici d’activitats econòmiques origina un conjunt d’obligacions fiscals, entre elles, les de 

caràcter censal, exigides  en l’àmbit estatal per a les persones o entitats que les desenvolupen. 

Això significa que aquells que vagin a començar activitats empresarials o professionals abans 

de res  hauran de sol·licitar la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals  i retenidors. 

Aquest cens forma part del Cens d’Obligats Tributaris. 

NIF d’empresaris individuals 

A nivell general, el número d’identificació fiscal de les persones físiques de nacionalitat 

espanyola serà el número del seu document nacional d’identitat seguit pel codi de verificació. 

Aquest número haurà de ser inclòs en totes les autoliquidacions, declaracions, comunicacions 

o escrits que presentin davant de l’Administració tributària.  

Domicili fiscal  

La normativa tributaria estableix l’obligació de comunicar a l’administració tributaria el 

domicili fiscal, el qual informa de la residència fiscal i per tant, del sistema fiscal aplicable, 

l’oficina tributaria d’adscripció, del lloc per a la pràctica de notificacions i del lloc físic a efectes 

de procediments administratius i del control fiscal.  

Segons l’article 48 de la Llei general tributaria, el domicili fiscal serà: 

1. Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual. 

2. Per a les persones jurídiques i entitats, residents a Espanya, serà el del seu domicili 

social , sempre i quant sigui on està centralitzada la gestió administrativa i la direcció 

dels seus negocis. Si no és així, serà allà on es realitzi la gestió i direcció.  

A més del domicili fiscal, les normes tributàries també exigeixen declarar les següents dades: 



Treball de recerca  Res resulta més enganyós que un fet evident 

2n de Batxillerat 113 Curs 2016-2017 

 El lloc on tinguin centralitzada la gestió de l’administració i la direcció dels seus 

negocis, quan sigui diferent del seu domicili fiscal.  

 El domicili social, si existeix i és diferent del fiscal.  

Autònoms o S.L? 

Abans de començar a crear un negoci és important conèixer les diferents opcions jurídiques 

que hi ha i estudiar-ne les seves característiques per així poder escollir quin és el model que 

s’adapta més a les nostres necessitats. Tot i que hi ha diverses formes jurídiques, les dues més 

comunes a Espanya són els autònoms i les societats limitades. A continuació analitzarem els 

criteris que cal tenir en compte per escollir entre les dues opcions anteriors: 

-La responsabilitat: El principal desavantatge de l’autònom davant de la S.L és que té una 

responsabilitat il·limitada, ja que en les deutes a tercers ha de respondre amb el seu patrimoni 

personal. En canvi, en les S.L, tal i com ja indica el seu nom, la responsabilitat és limitada i per 

tant només ha de respondre amb el patrimoni de la societat. 

-Constitució de l’empresa: els tràmits i costos de constituir-se com a autònom són molt més 

barats, senzills i ràpids que els d’una S.L.  

-Costos de gestió: el cost de gestoria dels autònoms sol ser bastant més barat que en les S.L, ja 

que també es tracta d’una comptabilitat bastant més senzilla. A més, durant el primer any i 

mig, la quota d’autònoms és bastant més baixa que la d’una S.L, concretament t’estalvies 

3.500€.  

-Aportació econòmica: la creació d’una S.L exigeix l’aportació d’un capital social de 3.000€, 

mentre que en el cas dels autònoms no és necessària cap a aportació.  

-Impostos: en el cas dels autònoms tributen per l’IRPF, un impost progressiu, de manera que 

amb grans beneficis el percentatge a aplicar és major que en el cas dels impostos de societats, 

que és un import fix del 25%. Ara bé, aquest avantatge només té valor sempre i quan els 

beneficis es deixin com a patrimoni de la societat. Si el que es vol és reservar-se tots els 

beneficis per a les despeses personals, s’haurà de tributar per la nòmina o pels dividends i al 

final l’impost quedarà més o menys igual.  

-Accés a finançament bancari: les S.L sempre acostumen a tenir més facilitat per accedir a 

crèdits bancaris ja que els seus comptes sempre són més clars i precisos i això sempre donarà 

més confiança econòmica. Tot i així, en els dos casos el que és important és l’aval o garantia.  
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-Imatge comercial: les S.L ofereixen una imatge més professional, d’empresa més gran i 

solvent.  

Així doncs, tenint en compte tots els criteris que hem esmentat anteriorment, el millor per 

nosaltres és començar la nostra activitat econòmica com a autònoms, ja que és la manera més 

senzilla i barata d’iniciar un negoci. Si més endavant l’empresa creixés i comptés amb una alta 

facturació, seria el moment de canviar-se a S.L, tot i així no creiem que sigui el nostre cas.  

Passos per fer-se autònom 

Un cop hem tingut decidida la forma jurídica de la nostra de la nostra empresa, ens hem hagut 

d’informar sobre els passos que cal seguir per fer-se autònom, la opció jurídica que hem 

escollit. Hem trobat que els passos obligatoris que cal seguir són 4: 

1. Declaració censal:   

Es la declaració d’inici, modificació o tancament d’activitat que han de presentar a efectes 

fiscals els empresaris, professionals i altres obligats tributaris. 

Els documents a presentar són el model oficial 036 ó 037 (declaració simplificada), NIF o CIF. 

S’ha d’entregar abans de l’inici de l’activitat a l’administració d’Hisenda o a la delegació 

corresponent al domicili fiscal de l’empresa.  

2. Alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE) 

És un tribut de caràcter local, se n’encarreguen els ajuntaments, i la seva finalitat es recaptar 

fons de persones físiques, jurídiques i entitats que realitzen activitats empresarials, artístiques 

i professionals en territori nacional. Des del 2003 estan exempts de pagar aquest impost les 

persones físiques, societats civils i societats mercantils que tingut un benefici net de la seva 

activitat inferior a 1.000.000 d’euros a l’any. En el cas dels subjectes que estan exempts, la 

declaració de l’alta, modificació i baixa de la IAE es farà a través del model 036 (Declaració 

censal normal) ó 037 (Declaració censal simplificada) que hem vist en el pas anterior 

El termini per presentar els documents és d’un mes de de l’inici de l’activitat i s’ha d’entregar a 

l’administració o Delegació de l’Agència Estatal de l’administració tributària corresponent al 

lloc en què es dur a terme l’activitat. El cost depèn de l’activitat que es realitza.  

En el nostre cas, la nostra empresa estarà exempta d’aquest impost ja que no arribarà a tenir 

uns beneficis nets superiors a 1.000.000 d’euros a l’any. Per tant, ho farem a través del model 

explicat en el pas anterior.  
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3. Afiliació i alta en el règim d’autònoms 

És un règim especial de la seguretat social obligatori per treballadors que tenen el seu propi 

compte i pels socis treballadors de societats civils i mercantils.  

Els documents que cal presentar són el document de afiliació, el comunicat d’alta d’assistència 

sanitària, el comunicat d’alta per cotització per quadruplicat i, en el cas de tractar-se d’un 

professional Col·legiat, el certificat del col·legi corresponent. Cal presentar-ho amb un termini 

màxim de 30 dies després de l’obertura i a la Tresoreria General de la seguretat social 

corresponent.  

 

La legalització de les instal·lacions: 

Comunicació d’obertura del centre de treball 

L’han de fer aquelles empreses que procedeixen de l’obertura d’un nou centre de treball o que 

reprenen l’activitat després d’efectuar alteracions , amplificacions o transformacions 

d’importància.  

Els documents que cal presentar són els models oficials per quadruplicat amb les dades de 

l’empresa, dades del centre de treball, dades de la plantilla i dades de l’activitat que s’hi 

realitza. Aquests documents s’han de presentar com a màxim 30 dies després de l’inici de 

l’activitat a la direcció provisional de treball, seguretat social i assumptes socials.  

Tràmits a l’ajuntament 

Els següents passos són necessaris si es vol obrir un local, fer-hi obres o si hi ha un canvi de 

titularitat. Si el que es vol és obrir un local, és important que prèviament es consulti a 

l’ajuntament sobre les possibilitats de que el local que es té pensat pugui albergar el negoci 

desitjat.  

Llicència d’activitats i instal·lacions  

És una llicència municipal que acredita l’adequació de les instal·lacions projectades a la 

normativa urbanística vigent i a la reglamentació tècnica que s’hi hagi d’aplicar. Cal sol·licitar-la 

quan es pretén obrir un local.  
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Les activitats es divideixen en: 

 Innòcues: aquelles que no produeixen molèsties ni danys i que per tant són més fàcils 

d’aconseguir i més barates. 

 Qualificades: aquelles que poden ser molestes, nocives i perilloses i per tant són més 

difícils d’aconseguir i més cares.  

Llicència d’obres: 

És la llicència necessària per efectuar qualsevol tipus d’obres en un local.  

Si finalment decidíssim obrir el nostre room escape hauríem de contactar amb l’ajuntament de 

Manlleu i explica’ls-hi la nostra proposta. Després ells ja s’informarien sobre els requisits que 

serien necessaris i a partir d’aquí nosaltres estudiaríem la viabilitat d’aquest projecte. 

 

2.3.14 Detalls dels costos de la creació del room escape 

Per tenir una referència de la inversió que ha estat necessària per tirar endavant un projecte 

com aquest, hem realitzat la taula que hi ha a continuació i l’hem anat completant a mesura 

que realitzàvem totes les compres. L’import total invertit ha estat d’uns 555 euros. A 

continuació hi ha el detall: 

PROVEÏDOR CONCEPTE IMPORT ACUMULAT 

Abacus Lletres metàl·liques 9,95 9,95 

Abacus Gomets grans 2,40 12,35 

Abacus Xinxetes 0,95 13,30 

Amazon Cadenats 30,00 43,30 

Dalmau Varis 9,40 52,70 

Electro stocks Tub de plàstic 3,81 56,51 

Electronica Balel Kit 8 cameres 175,00 231,51 

Euromat Placa de pladur 9,87 241,38 

Euromat Cargols i pistola silicona 9,94 251,32 

Euromat Placa de guix 19,74 271,06 

Live Market 3 cadenats 3,00 274,06 

Live Market 2 cartolines blanques 0,70 274,76 

Live Market 2 spays pintura 2,99 277,75 

Live Market 2 Lletres de fusta 2,40 280,15 

Live Market Cargols 2,04 282,19 

Live Market Pintura blanca 7,50 289,69 

Live Market 2 Goma eva platejada 0,70 290,39 

Live Market 2 Cadenats 7,60 297,99 
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Live Market Varis 33,78 
331,77 

Maxi basar 2 sprays pintura 4,50 336,27 

Maxi basar 3 bombetes 9,15 345,42 

Mediamarket Walkytalkies 34,99 380,41 

Mercat Llar Cadenat 3,60 384,01 

Mercat Llar Varis 17,70 401,71 

Muy mucho Pack de 20 clips 2,99 404,70 

Pintures M.VICH Broxes 2,65 407,35 

Pintures M.VICH Pintura blanca 32,33 439,68 

Pintures M.VICH Pintura 4,88 444,56 

Pintures M.VICH Pintura blanca 32,33 476,89 

Pintures M.VICH Pintura blanca 36,24 513,13 

Sicosa Tub de plàstic 110 diàmetre 14,81 527,94 

Sicosa Tapa tub de plàstic 110  1,62 529,56 

Sistemat 2 Impressions 1,41 530,97 

Sistemat Plastificació 1,20 532,17 

Sistemat Borrador pissarra 5,50 537,67 

Sistemat Fotocopies i altres elements 11,81 549,48 

Sistemat Impressió i varis 4,69 554,17 

 

2.3.15 Vídeo del nostre room escape15 

El vídeo que hem realitzat és una petita introducció al nostre room escape, on, a més de 

mostrar-se el passadís de l’entrada i la recepció, també s’hi ensenyen les opinions de la 

majoria d’equips que han passat per la sala.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
15 El vídeo el trobareu adjunt en el pendrive 

Il·lustració 102: Vídeo de RoomTer 
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4. CONCLUSIONS 

L’escapisme és una activitat que s’està estenent a arreu a un ritme exponencial. En menys d’un 

any, que és el que nosaltres fa que ho coneixem, ja hem pogut experimentar en primera 

persona aquesta evidència. Quan vam començar el treball només dues persones  van saber 

reconèixer aquesta activitat. A mesura que hem anat avançant en el projecte, els room ecapes 

han arribat a la comarca i amb ells, també s’han escampat les veus que han incentivat a 

provar-ho a la gent. Les ganes de divertir-se, passar una bona estona amb companyia, haver-se 

de trencar el cap i  sentir-se l’heroi d’una història és el que ha captivat a tanta gent. 

Molts dels emprenedors de room escapes ho iniciaven com una afició, però a mesura que la 

competència ha començat a ser excessiva la necessitat de destacar per damunt de la resta ha 

portat a la creació d’escenaris molt espectaculars que immergeixen totalment els jugadors en 

l’aventura que participen.  

Considerem que les expectatives inicials del treball han estat assolides de manera molt 

satisfactòria. Hem après molts coneixements que ens han facilitat el disseny i la creació de la 

nostra sala d’escapisme i que s’han vist reflectits en la part teòrica del treball. 

En la part pràctica s’hi ha mostrat la resta de fites plantejades. L’objectiu de crear la nostra 

pròpia imatge ha estat assolit de forma positiva, malgrat que encara queda oberta la 

possibilitat d’afegir-li algun element o color per donar-li un caràcter més propi. El disseny i 

creació de les proves han donat un molt bon resultat que s’ha vist reflectit en l’opinió de tots 

aquells que ens ajudat a millorar-lo. La informació a la que hem accedit per tal de saber com 

legalitzar el nostre room escape ha estat satisfactòria i, finalment, també ho ha estat el vídeo 

que hem editat  per donar-nos a conèixer i mostrar l’opinió dels nostres testers. 

Tot això ha fet possible la creació del nostre room escape, la qual ha necessitat moltes hores 

d’esforç  i dedicació i ha comptat amb l’ajuda de persones que ens han fet els treballs més 

complicats. Ens hem adonat de la dificultat de treballar amb un concepte tan complicat com 

pot resultar la lògica d’una prova quan no la coneixem, però també tan evident quan en som 

els creadors. Aquest ha estat la nostra sorpresa en veure com, allò que per nosaltres resultava 

tan obvi, causava  dubtes i maneres molt diverses de resoldre’s entre els diferents equips.  

A mesura que s’ha anat avançant s’han anat descobrint noves branques que han obert noves 

preguntes i misteris. Malgrat que no s’hagin pogut incloure, la curiositat per conèixer-ho ens 

ha fet plantejar noves idees i propostes pel futur dels room escapes.  
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Si som sincers, encara acabem amb més preguntes que al principi d’aquest estudi, més idees i 

més ganes de continuar buscant i desvetllant tot el que amaga aquest món.  

Aquest projecte neix amb un seguit de casualitats que ens van portar a viure una experiència 

impressionant. Amb ell, ha brotat la nostra afició envers aquesta activitat i hem pogut 

compartir amb tots aquells que també la viuen moments molt especials. A més, l’hem pogut 

viure des del punt de vista del creador i gaudir en veure com tot allò que en un inici només 

eren idees, han esdevingut les proves d’un room escape i per tant, la diversió i els moments de 

rumiar dels que l’han pogut realitzar. Amb ell, hem pogut introduir a molta gent en aquesta 

activitat que de ben segur que repetiran. 

Malgrat que tot just ara comença el millor, aquí hem de posar punt i final a aquest treball. Ara 

ja sabeu tots els secrets que amaguen les nostres parets, però, si encara no l’heu provat, us 

queda viure les emocions: els nervis d’abans d’entrar, sentir-se el protagonista de la nostra 

història i l’eufòria d’aconseguir salvar Manlleu.  
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