
NORMATIVA DE LA  

#GIMKCHALLENGE 2018 

 

 

La #GimKchallenge és un projecte coliderat pels Punts JIP (“Jove, Informa’t i Participa”), els Punts infoJOVE, 

els Punts Aquí t’escoltem! i les Sales d’estudi, amb el suport del Departament de Joventut de l’Àrea de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 

Des dels 10 Districtes de la ciutat també hi col·laboren Espais joves, Casals de joves i equipaments per a 

adolescents com l’Espai 12@16 i l’Espai d’Adolescents Jovecardí, el Centre de Recursos per a les 

Associacions Juvenils de Barcelona, el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats, entitats que treballen per 

eradicar el racisme i la xenofòbia, el servei APC (“A Partir del Carrer”), centres cívics, biblioteques , i els 

serveis d’atenció SARA Jove i SAH Jove. 

La iniciativa compta enguany amb la col·laboració de BCN Interculturalitat de l’Àrea de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

 Tenir  entre  14  i  17  anys en el moment de formalitzar la inscripció. 

 

 Formar un equip d’entre 3 i 4 joves. 

 

 Respectar les indicacions i el personal tècnic que atendrà en cadascun dels diferents  serveis i  

equipaments municipals participants en el joc; un respecte que també caldrà mantenir cap a les 

persones del propi grup i dels altres equips. Aquell/a participant que no compleixi aquestes directrius 

i/o mostri un comportament que promocioni odi, violència, feixisme, xenofòbia o LGTBfòbia, serà 

expulsat/ada de la #GimKchallenge. 

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

 El període d’inscripció s’obrirà del 3 al 19 d’abril del 2018. És recomanable formalitzar el procés 

quan abans millor per poder realitzar totes les proves sense presses.  

 

Per fer-ho caldrà: 

 

o Omplir el formulari de preinscripció en línia publicat al web barcelona.cat/joventut. 

 



 

o Des de la mateixa pàgina, descarregar-se una còpia del formulari 

d’autorització per a cada membre de l’equip i presentar-les 

(degudament omplertes i signades pels pares, mares o tutors/es legals) a 

un dels Punts d’inscripció del propi Districte  (indicats també al web). 

En aquest full  s’explicita  els  drets  d’imatge,  ús  de  les  dades  

personals, l’autorització a la participació i compromís de ser coneixedor/a 

de la Normativa i de respectar-la. 

 

 Un cop entregada i comprovada tota la documentació, es facilitarà als equips el material que 

necessitaran per participar a la #GimKchallenge, que inclourà el Passaport de reptes.  

 

A més, digitalment, s’enviarà el Llibret de reptes a la persona representant de l’equip que s’hagi 

especificat en la preinscripció. 

  

FUNCIONAMENT DEL JOC 

 Els equips participants jugaran en el Districte on s'inscriguin amb un objectiu:  superar tot  un  

seguit  de  reptes (entre 8 i 10) de resolució d’enigmes; d’esforç, traça i creativitat; reflexions sobre 

com desmuntar el racisme, la xenofòbia, i les desigualtats en el nostre entorn; de sensibilització vers 

la situació de les persones refugiades…  

 

Totes les proves els faran aprendre tot jugant entre amics/gues! 

 

 Els reptes es podran realitzar entre els dies 9 i 19 d’abril (en l'ordre desitjat pels i les participants  

-exceptuant casos indicats en el Llibret de reptes-, i respectant l'horari específic de cada prova).  

 

Es recomana començar el mateix dilluns dia 9 per poder realitzar totes les proves i fer-ho amb 

tranquil·litat. 

 

 En el moment de fer cada prova, els equips hauran de portar el Llibret (imprès o digital) i el 

Passaport de reptes (en el qual, l’organització els aplicarà un segell un cop l’hagin assolida). 

 

 Per poder realitzar les proves hauran d’estar presents totes les persones 

membres de l’equip.  

 

Només podrà faltar una persona quan s’utilitzi un dels dos comodins dels 

que disposarà cada grup:  

 

o Un comodí d’absència: permet fer la prova amb una persona 

menys al grup. 



 

o Un comodí del públic: permet demanar a qualsevol 

persona que hi hagi a l’espai que substitueixi el company/a 

que falta per ajudar a l’equip a fer el repte. 

 

 Els desplaçaments que calgui fer durant la gimcana (a peu, transport públic...) estaran a càrrec i 

sota la responsabilitat, dels i les participants. Recordem que és d’obligat compliment l’Ordenança 

del Civisme i la Normativa de Seguretat Vial vigent. 

 

FESTA DE CLOENDA: #BIGCHALLENGE 

 Transcorregudes les dues setmanes per fer les proves de la gimcana, se celebrarà una trobada 

lúdica entre els i les adolescents participants: la #BigChallenge (divendres 20 d’abril a les 17h a 

l’Espai Jove La Fontana , carrer Gran de Gràcia, 190-192. 08012 Barcelona). 

 

 Aquells equips que superin tots els reptes (i disposin així de tots els segells al seu Passaport de 

reptes) tindran reservada una entrada exclusiva per assistir-hi. Els grups que no acabin les proves, 

quedaran en llista d’espera i hi podran accedir segons l’aforament i tenint en compte la quantitat de 

proves que hagin superat. En qualsevol cas, l’organització els avisarà si poden o no accedir a la 

festa. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

 En algunes proves de la  #GimKchallenge,  els  i  les  joves  hauran  de  publicar fotografies i un 

vídeo a les xarxes socials, seguint les indicacions detallades al Llibret de reptes. Aquestes 

imatges es penjaran des dels canals propis de les persones participants i podran ser compartides 

pel serveis i equipaments juvenils organitzadors o col·laboradors de la gimcana, sempre hi quan 

compleixin la normativa ja exposada. 

 

 Les  persones  participants  seran  responsables  de  les  publicacions (fotografies, comentaris i 

vídeos) que pengin en els seus respectius comptes de xarxes socials, vinculades al joc. 

 

 Totes les novetats de la gimcana es publicaran a través dels seus canals oficials:   

 

o Web: barcelona.cat/joventut 

o Instagram: @bcn_joventut 

o Esdeveniment a Facebook: goo.gl/8GPqvr 

o Hashtag: #GimKchallenge 

L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol  

situació no prevista en aquesta Normativa. [Data d’actualització: 26/03/2018] 


