
II JOCS DE LA SET 
Els orígens de la Font 

SECAR DE LA REAL 2017 

 
 
L’Associació de Veïnats Secar de la Real, amb motiu de les festes de la barriada i amb 
l’objectiu de potenciar la participació ciutadana i la implicació de les entitats del barri, 
organitza una gimcana popular al barri del Secar de la Real, dimarts 15 d’agost a partir 
de les 17.00h, d’acord amb les següents bases: 
 

BASES 

 
1. La gimcana és un joc obert i gratuït per a tota la ciutadania. Les proves 

estan orientades a demostrar habilitats de tots tipus de forma lúdica i a 
destacar que Palma és un municipi cultural, educador, sostenible, igualitari, 
plural, creatiu i dinàmic. 

 
2. El fil conductor de l’activitat és una paròdia de la pel·lícula Els Jocs de la fam 

on els participants han de competir fins a quedar un únic guanyador, en 
aquest cas una barriada del municipi de Palma, que obtindrà les claus de la 
Font de la Vila i el poder de distribuir l’aigua a tot el municipi en cas de 
sequera. Aquest any l’ambientació serà prehistòrica i farà referència als 
orígens de la Font. 

 
3. Per a participar-hi, cal inscripció prèvia per parelles i en representació del 

barri d’un dels dos membres assignat a un districte concret (vegeu llistat i 
plànol annex). En el cas que cap membre sigui de Palma, podran triar un 
barri amb el qual s’identifiquin o representar el “barri” de Cabrera, assignat 
al districte Centre. Per participar-hi s’ha de ser major de 16 anys i en el cas 
de ser menor d’edat, comptar amb autorització d’un tutor/a legal (vegeu 
full d’inscripció). 

 
4. Cada parella ha de venir disfressada, ambientada o caracteritzada amb la 

temàtica de la gimcana i amb el número assignat a l’hora de la preinscripció 
ben visible. Es recomana roba còmoda i proteccions als genolls i mans. Es 
tindrà en compte l’ambientació a la puntuació, així com l’animació de les 
“hintxades” de cada districte que també poden venir caracteritzades amb el 
color assignat a cada districte (vegeu mapa annex). Enguany també 
puntuarà dur el fulard dels I Jocs de la Set. 

 
5. La inscripció i la participació a la gimcana són gratuïtes. Les preinscripcions 

es faran via telemàtica abans del divendres 4 d’agost, a la web 
https://districtenord.com/els-jocs-de-la-set/. A la web també trobareu el 
full d’inscripció que haureu d’entregar en paper, emplenat i signat el mateix 
dia de l’activitat. En el cas de participants menors d’edat també s’haurà 
d’emplenar l’autorització per part del tutor/a legal. El full el podeu dur 
imprès i emplenat de casa o fer-ho el mateix dia, hi haurà fulls en blanc. 



 
6. La preinscripció no serà vàlida fins que les parelles no rebin mitjançant 

correu electrònic la resposta de confirmació amb el número assignat. La 
limitació inicial és de 56 parelles, que es farà per ordre d’arribada de les 
preinscripcions. 

 
7. La gimcana es divideix en 2 blocs: 

 
El primer bloc inclou 8 proves a les quals hauran de participar totes les 
parelles per intentar puntuar pel bé del seu districte. Els punts obtinguts per 
cada districte donaran un rànquing de classificació per participar en el 
segon bloc. 
 
El segon bloc consistirà en una cursa per un circuit d’obstacles (brut i humit) 
on sols una parella serà la guanyadora.  

 
8. Totes les parelles participants preinscrites prèviament hauran de passar pel 

“meeting point” del carrer d’Abat de la Real amb el carrer de Pinar, entre 

les 17.00h i les 17.30h, per registrar-se i així formalitzar la inscripció i 
recollir el kit i les indicacions per poder participar dels jocs que començaran 
a les 18’00h. Les parelles que no ho facin no hi podran participar. 

 
9. Hi haurà un espai vigilat, habilitat per deixar les pertinences, però es 

recomana no deixar-hi objectes de valor ja que no es pot controlar l’accés 
dels mateixos participants. L’organització no se farà responsable de pèrdues 
ni robatoris. Al moment de registrar-se s’habilitarà una caixa per deixar 
claus de cotxe, mòbils, carteres i altres objectes de valor petits que no es 
vulguin dur a sobre per no fer-los malbé, però no s’hi podrà accedir fins al 
final dels jocs. 

 
10. Un cop finalitzats els jocs, a les 21.30h. es farà l’entrega del premi a la 

parella guanyadora i hi haurà un vestuari disponible al camp de futbol pels 
participants que es vulguin fer nets i canviar. 

 
11. Normativa i puntuació del primer bloc: 

• Un grup dirigit per un “follower” i format per x parelles, si pot ser dels 5 
districtes, anirà competint per ordre a les 8 proves diferents. 

• Es donarà 1 punt (1 almud) per parella que superi la prova dins el temps 
marcat i podran puntuar la totalitat de les parelles. S’establiran uns 
paràmetres de puntuació per a cada prova que s’explicaran abans de 
començar. 

• La durada de cada prova serà de 5 minuts i se n’indicarà sempre el 
començament i finalització amb una alarma. 

• Es seguirà i acceptarà sempre el judici dels jutges de cada prova. 

• Els punts que vagi aconseguint cada parella s’acumularan al districte 
corresponent. 



• La puntuació final de cada districte serà una ponderació dels punts 
obtinguts sobre les possibilitats de puntuar que tenia (nombre de 
parelles). 

 
12. Normativa del segon bloc: 

• Cada parella haurà de participar del circuit d’obstacles de forma 
conjunta i amb el “handicap” de temps assignat segons la classificació 
del seu districte al rànquing. 

• Els jutges podran fer repetir la superació d’obstacles que no s’hagin 
realitzat correctament. 

• Es mantindrà en tot moment una actitud correcta i de respecte envers 
la resta de parelles. 

• Cada parella ha d’intentar realitzar dues voltes al circuit sense entorpir 
la resta de parelles. 

• Qualsevol mala actitud podrà ser motiu de desqualificació per part dels 
jutges i la sortida automàtica del circuit. 

• Sols hi haurà una parella guanyadora i per tant un barri guanyador, la 
primera a finalitzar les dues voltes al circuit. 

 
13. S’estableix el següent únic premi: 

• Les claus de la Font de la Vila i el poder per assignar la distribució de 
l’aigua a totes les barriades de Palma en cas de sequera.  

• Val de compra de 50€ d’articles esportius a Decathlon, per participant. 

• Vals d’obsequis als comerços del Secar de la Real. 
 

14. Fer la inscripció implica acceptar aquestes bases i les indicacions que en el 
seu moment pugui fer l’organització. Els participants es comprometen a 
participar-hi de forma lúdica. Es demana una actitud de respecte cap a la 
resta de participants, l’organització i l’entorn, com també acceptar el barem 
de puntuació dels jutges i l’organització. No acceptar les bases, les 
recomanacions i les indicacions que puguin realitzar els jutges i els membres 
de l’organització implicarà la desqualificació de la parella. 

 
15. És possible que mitjans de comunicació es facin ressó de l’activitat i existeix 

la possibilitat que surtin imatges dels participants a premsa i televisió. 
 

16. L’Associació de Veïnats Secar de la Real i l’organització vetllaran pel bon 
desenvolupament de la gimcana i amb aquesta finalitat poden establir 
altres indicacions. L’activitat comptarà amb una assegurança de 
responsabilitat civil i serveis d’urgència mèdics en cas d’accidents.  

 


