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     Text per a la Game Master

     Text per a lectura

NO HO NEGUES
ESCAPE BOX

Temps: 60 minuts de joc, 90 minuts de 
taller.
Públic: +16 anys. Grups de 20, per a fer 
subgrups de 4-5.
En acabar de veure el vídeo, recordar 
que són 10 minuts per prova i que en 
acabar la prova han de deixar els taulers 
com els van trobar.

INTRODUCCIÓ

La desinformació, els discursos 
negacionistes i l’odi han inundat les 
nostres realitats. Cada dia es llancen una 
mitjana de 10 notícies falses a l’opinió 
pública a Espanya, generant una vertadera 
infodèmia, la pandèmia informativa. 
Assistim a una proliferació de discursos 
negacionistes sobre problemàtiques 
socials i ambientals, entre altres els 
relacionats amb la violència masclista 
i la diversitat sexual i de gènere. 
Aquestes notícies falses i campanyes de 
desinformació construeixen un escenari 
social basat en la por, la polarització 
de les societats i la gestió de conflictes 
des de la violència, a més de potenciar 
els discursos d’odi, que enforteixen un 
sistema generador de desigualtats.

La infodèmia amenaça la vida del 
planeta i de les persones. Estem davant 
una situació de crisi global on ara, més 
que mai, es necessita la cooperació i 
col•laboració de la ciutadania. Actuar és 

necessari, i hem de fer-ho ARA, abans 
que aquests discursos d’odi i polarització 
travessen les nostres vides i prenguen el 
control de les nostres societats, generant 
una vertadera apocalipsi social.

Enfront d’aquesta amenaça, diversos 
grups d’activistes s’han organitzat 
des de diferents territoris. Aquests 
grups han sigut denominats Brigades 
contrainformatives i, a través de 
l’activisme i el ciberactivisme, treballen 
de manera coordinada per a desmentir 
notícies falses, desacreditar discursos 
d’odi, identificar bots i compartir 
informació veraç i responsable a la 
ciutadania, cada vegada més vulnerable i 
mancada de capacitat crítica.

Com a nou grup organitzat de les Brigades 
contrainformatives, la vostra missió és 
destruir el bombardeig d’arguments 
que la infodèmia està llançant sobre el 
vostre territori. Haurem de hackejar el 
sistema de desinformació. Heu d’iniciar 
una campanya d’incidència política a 
través de la desmitificació d’aquestes 
notícies falses i discursos que es llancen 
diàriament i que han penetrat en el dia a 
dia de tot el vostre entorn.

L’opinió pública vos necessita. Les nostres 
vides estan en joc. Només a través de 
l’organització i l’acció social podrem fer 
front a la criminalitat desinformativa. 
Recordeu la importància d’escoltar 
totes les veus, ja que soles i sols, no 
aconseguirem l’objectiu.

Teniu 60 minuts per a construir arguments 
que desacrediten, desmentisquen i 
deslegitimen les notícies falses i els 
discursos d’odi. No desaprofiteu cap de 
les oportunitats. Haureu d’aconseguir el 
codi de 6 dígits que vos permetrà accedir 
al sistema central de desinformació i 
actuar com a vertaders i vertaderes 
hacktivistes per a neutralitzar el sistema 



4

de bots, desinformaciói notícies falses 
i instal•lar processadors d’informació i 
macrodades verificades.

La vostra primera missió comença ARA.

 

PROVA 1: L’ICEBERG

Temps: 10 minuts
Material: Tauler iceberg, 1 sobre amb 3 
sobres més (sobre A, B i C) a l’interior. 
Cada sobre conté instruccions i 11 cartes 
amb els treballs.

Targetes que conté cada sobre:

Broker de Borsa
Organitzar el sopar familiar de Nadal
Presidir hotel de luxe
Confeccionar roba en un taller nacional
Xef d’un restaurant amb estrela Michelin
Dirigir una empresa minera
Ramader/a a una macrogranja
Perruquer/a
Empleat/da de la llar
Mèdic/a
Planxar
(+ 2 títols per a col•locar al tauler)

El compte arrere ha començat. De fet, 
va començar fa molts anys, i ara estem 
començant a veure la cruesa de les 
conseqüències. Estem sobrepassant 
clarament els límits del planeta amb els 
actuals nivells de producció i consum, i 
les nostres pràctiques com a humans 
estan vulnerant la vida del planeta i 
de tots els éssers que en ell convivim. 
Estem davant una situació límit. No 
podem seguir així. Necessitem un canvi 
radical de model de vida que no atempte 
contínuament contra ella. Però per a 
aconseguir-lo, necessitem transformar 
les lògiques de producció, distribució i 
cura de la vida i ser conscients del model 
que estem reproduint. Hem d’obrir els 
ulls JA.



5

Com a Brigada Contrainformativa, 
la vostra missió és desmitificar els 
arguments i discursos d’èxit, l’esforç i el 
desenvolupament econòmic que s’han 
impulsat en les últimes dècades. No és 
una tasca fàcil.
Disposeu en total de 10 minuts per a 
classificar els següents treballs o tasques 
en el tauler iceberg. Obriu el sobre A i 
seguiu les instruccions.

SOBRE A:  Disposeu d’11 cartes que es 
corresponen a 11 tasques o treballs i 
heu de classificar-les en els dos espais 
corresponents del tauler. Primer, haureu 
de col•locar els títols que fan referència 
a 1) treballs millor valorats socialment i 
més ben remunerats –en la part superior 
del tauler– i 2) treballs pitjor remunerats 
o sense remuneració i amb molt poc 
reconeixement social –en la part 
inferior–. Una vegada col•locats, serà el 
moment de repartir les 11 cartes segons 
el vostre criteri. En acabar la tasca, obriu 
el sobre B.

SOBRE B: Disposeu d’11 cartes que es 
corresponen a 11 tasques o treballs. 
Heu de classificar-les en els dos espais 
corresponents del tauler. Primer, haureu 
de col•locar els títols que fan referència 
a 1) treballs que més perjudiquen la vida 
del planeta i les persones –part superior 
del tauler– i 2) treballs que cuiden la vida 
de les persones i el planeta, aquells que 
sostenen la vida. Una vegada col•locats, 
serà el moment de repartir les 11 cartes 
segons el vostre criteri. En acabar, obriu 
el sobre C.

SOBRE C: Disposeu d’11 cartes que es 
corresponen a 11 tasques o treballs. 
Heu de classificar-les en els dos espais 

corresponents del tauler. Primer, haureu 
de col•locar els títols que fan referència 
a 1) treballs més masculinitzats– en la 
part superior del tauler– i 2) treballs 
més feminitzats –en la part inferior–. 
Una vegada classificats, serà el moment 
de repartir les 11 cartes segons el vostre 
criteri.

Realitzada aquesta última classificació, 
penseu amb quina lògica estan 
distribuïdes aquestes tasques i treballs. 
Detecteu alguna correlació entre les 
tres maneres d’organitzar les diferents 
tasques i treballs?

Per a aconseguir el codi, heu de contestar-
li l’última pregunta al o la Game Master.

INSTRUCCIONS PER A LA GAME MASTER

Resolució del joc i accés a la clau:

La Game Master decideix si la reflexió ha 
sigut la correcta. Per tant, comprovarà 
si realment hi ha variacions entre les 
respostes proposades (parts visibles i 
invisibles de l’iceberg) i si les respostes 
dels grups són rellevants, ja que el que 
interessa en aquesta prova és la reflexió 
final sobre la correlació entre valor/preu 
dels treballs masculinitzats i dels treballs 
que són potencialment destructors de 
la vida enfront d’aquells que sostenen 
la vida, però són pitjor remunerats o 
gratuïts i estan més feminitzats.
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tenen un xicotet distintiu, això vos 
ajudarà a col•locar-les. Ànim!

Teniu 8 minuts per a fer-ho. No vos 
encanteu i perdeu el fil de la història…

Abans que s’esgote el temps, heu 
d’avisar al/la Game Master, qui vos 
donarà les pistes per a accedir a la clau 
que hackejará el sistema.

INSTRUCCIONS PER A LA GAME MÀSTER: 
ACCÉS AL CODI FINAL:

La Game Master revisa i assenyala les 
que estiguen mal col•locades. Si tenen 
almenys 1 targeta ben col•locada de cada 
bloc històric (hi ha 4 blocs i 4 símbols 
diferents a les cantonades de les cartes) o 
6 del total de 10 targetes, se’ls donarà el 
dígit clau d’aquesta prova.

CARTES. Info basada en el llibre il•lustrat 
HERSTORY (Ignacio Moreno i María 
Bastarós)

A la carta apareixerà el nom amb una foto 
o dibuix i el text de per què són referents.

PROVA 2: HISTÒRIQUES. NO 
PERDES EL FIL.

Temps: 10 minuts

Material: Tauler del joc, 1 crono per al 
compte arrere, 10 cartes amb foto, nom 
i descripció de 10 dones.

Enhorabona per haver arribat fins ací. Se 
vos albira un gran futur com a Brigada 
Contrainformativa. No obstant això, 
encara romanen algunes filtracions 
d’informació falsa sobre assumptes tan 
rellevants com la violència masclista, 
racista o el canvi climàtic.

Una de les estratègies implementades 
en les campanyes de desinformació, a 
part de construir notícies falses sobre 
dones amb posicions d’influència, 
ha sigut precisament el SILENCI I LA 
INVISIBILITZACIÓ. Així, la narrativa 
històrica ha silenciat i invisibilitzat a 
nombroses dones, persones LGTBIQ+ i 
aquelles altres històries més enllà de les 
gestes occidentals liderades per homes. 
Per això, la vostra missió és reapropiar-
vos del discurs històric, buscar 
referents “desconegudes” o invisibles 
i fites històriques importants per a la 
conquesta de la justícia social i els drets 
de totes les persones. Haureu de cosir 
aquells retalls que han sigut apartats i 
guardats en calaixos durant anys.

Teniu 10 cartes en les quals veureu 
una imatge i el nom o motiu pel qual 
és un referent. Basant-vos en aquesta 
informació, heu de situar-les en una 
línia històrica de manera cronològica. 
Les cartes de la mateixa època històrica 
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PROVA 3: DESXIFRAT DE 
VIOLÈNCIES

Temps: 10 minuts
Material: Llibreta amb sopa de lletres 
impresa, sobre A i sobre B (que inclouen el 
tauler violències i el tauler notícies falses, 
amb espais per a col•locar les respectives 
targetes), crono per al compte arrere, 
targeta codi comodí.

Vos trobeu davant un dels majors reptes 
com a Brigada Contrainformativa. 
Les violències masclistes han sigut 
naturalitzades i normalitzades en les 
nostres vides fins al punt de passar a 
ser una xifra més en els telenotícies. 
L’adequada cobertura mediàtica de les 
xifres de violència és una de les tasques 
pendents en la lluita contra la infodèmia. 
A més, s’ha incrementat el llançament 
de notícies falses sobre la violència 
de gènere, el moviment feminista, o 
sobre la immigració en els últims anys 
a través de l’ús de bots, perfils falsos i 
manipulació de les fonts d’informació. 
El repte al qual vos enfronteu com a 
brigada és complicat, ja que la població 
mundial es troba en un estat d’anestèsia 
davant la violència, la qual cosa dificulta 
el reconeixement de la seua presència i 
la seua denúncia.

En aquesta missió, heu de ser capaços, 
en primer lloc, d’identificar 6 tipus de 
violència masclista. Busqueu-les en la 
sopa de lletres i una vegada les tingueu, 
obriu el sobre A. No tardeu més de 3 
minuts a fer-lo, o no aconseguireu el 
dígit clau.

SOLUCIÓ SOPA DE LLETRES:

SOBRE A
(Conté 1 tauler amb 6 violències i 6 
targetes amb informació sobre elles)

El primer pas per a combatre la violència 
és identificar-la. Ara ja li heu posat nom, 
però, a través de la informació següent, 
haureu d’aprofundir en cadascun dels 
diferents tipus de violència. Disposeu d’un 
llistat de dades que han sigut prèviament 
verificades. Heu de confeccionar un 
panell de dades verídiques en les quals 
es mostra informació sobre cada tipus 
de violència i les seues conseqüències. 
Amb aquest panell verificat, els mitjans 
de comunicació podran combatre la 
desinformació que es llança diàriament i 
no continuar reproduint-la. Una vegada 
relacioneu cada dada amb la violència a 
la qual fa referència, contacteu amb la 
Game Master. Teniu 10 minuts màxim.
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 PER A OBTENIR LA CLAU:

Han d’haver sigut capaços d’identificar 
4 de 6 violències a la sopa de lletres i no 
tindre més de 2 errors en les dades que 
corresponen a les violències. Si ho han 
aconseguit, poden obrir el sobre B.

 
SOLUCIONS SOBRE A:
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SOBRE B
(Conté 1 tauler amb 5 notícies falses 
desmentides i 5 targetes amb dades 
sobre elles)

Sou una brigada molt eficient, la qual 
cosa ens fa a tots i totes estar més prop 
de hackejar el sistema de notícies falses 
i acabar amb la infodèmia. Aquesta 
desinformació es llança diàriament 
per a invisibilitzar, diluir i fins i tot 
naturalitzar uns certs tipus de violència 
a través de dades falses compartides 
des de nombrosos fronts. Veureu 5 
notícies falses desmentides i 5 targetes 
amb dades que heu de relacionar de 
manera que conformen un panell amb 
informació verídica sobre cada notícia 
falsa desmentida. Una vegada acabeu, 
contacteu amb la Game Master.

INSTRUCCIONS PER A LA GAME MASTER 
PER A OBTENIR LA CLAU COMODÍ:

Han d’haver sigut capaços de relacionar 
correctament cada informació amb la 
notícia falsa desmentida. Se’ls donarà 
un dígit asterisc o similar (*) que servirà 
com a comodí per al codi final, en cas de 
no haver aconseguit tots els dígits. Si es 
compleixen els 10 minuts o arriba el final 
de la prova sense haver-ho aconseguit, 
no podran accedir a aquest comodí i 
només es quedaran amb el dígit que van 
aconseguir en resoldre la primera part 
(sopa de lletres i sobre A) de la prova.



12

SOLUCIONS SOBRE B:
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PROVA 4: QUI ÉS QUI

Temps: 10 minuts
Material: Tauler amb els # i les pistes, 12 
targetes amb foto i nom, i crono per al 
compte arrere.

La batalla desinformativa no cessa. Una 
altra estratègia d’atac clàssica, a més 
molt més difícil d’identificar, és crear 
un discurs únic sobre la Història. S’ha 
impulsat un esborrat quasi total de la 
memòria col•lectiva i únicament han 
quedat les narratives d’alguns herois 
europeus i les seues grans gestes.

Els treballs previs d’altres Brigades 
Contrainformatives han demostrat 
que van existir moltes grans gestes, 
esdeveniments i referents més enllà 
de la història que ens han contat. Però 
on han quedat les seues històries? 
Aquesta vegada, vos toca a vosaltres. 
Democratitzar la memòria i la història 
és una àrdua tasca, però confiem en les 
vostres capacitats.

Teniu un tauler amb 12 pistes i etiquetes 
de dones de la història recent i 12 
targetes amb els seus noms i fotos. Heu 
de ser capaços de relacionar les targetes 
d’aquestes dones amb les pistes i 
etiquetes del tauler que les descriguen.

Almenys 6 targetes hauran d’estar 
col•locades al costat de les seues 
descripcions corresponents per a 
aconseguir el codi. Vos recomanem 
intentar-lo només amb 8 o 10 cartes 
perquè tindreu 10 minuts escassos.

Una vegada hàgeu acabat, busqueu a 
la Game Master per a accedir al dígit i 
continuar armant el codi. No vos oblideu 

de deixar el tauler com estava en acabar 
la prova.
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SOLUCIONS:
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PROVA 5: EL QUART PODER

Temps: 10 minuts
Material: Tauler amb 7 blocs i 14 targetes 
tipus tauleta amb notícies, fulles verified 
i bolígrafs.

Els ciberatacs i campanyes 
desinformativas no paren. El volum i la 
intensitat dels discursos d’odi s’han vist 
clarament incrementats, encara que 
no sempre de manera explícita a través 
de campanyes concretes. Una de les 
estratègies més longeves i eficaces ha 
sigut l’ús del llenguatge per a reproduir 
discursos que generen desigualtats, 
estratificació i estigma social. El “quart 
poder” és sens dubte determinant en 
aquesta batalla.

En aquesta missió vos convertireu 
en agents de verificació de notícies 
falses i titulars desinformatius que els 
mitjans de comunicació (des dels més 
reconeguts als més sensacionalistes) 
llancen diàriament. Sabem que el millor 
antídot infodèmic contra la reproducció 
de desigualtats i discursos d’odi és 
fer un ús responsable i conscient del 
llenguatge, especialment en els mitjans 
de comunicació que modelen, a més, 
l’opinió pública.

Heu de classificar les notícies segons 
es corresponguen amb els 7 blocs 
d’estratègies de ‘violència mediàtica’. 
Una vegada hàgeu classificat tots els 
titulars heu de triar un i reescriure el 
titular en la fulla “Filtre VERIFIED”. Heu 
d’eliminar del titular i subtítol qualsevol 
informació supèrflua/superficial que

 no aporte a la notícia i que contribuïsca 
a reproduir la violència, l’estereotipació 
i l’estigma.

El vostre filtre de verificació és necessari,
pareu atenció a cada paraula!

Una vegada hàgeu classificat tots els 
titulars i modificat un d’ells, aviseu a la 
Game Master.

No podreu triar titulars que ja han sigut 
modificats per altres brigades.

INSTRUCCIONS PER A LA GAME MASTER

En una fulla de la llibreta “Filtre VERIFIED”, 
cada grup ha de fer les seues propostes 
alternatives de titulars en els espais de 
cada grup (1 a 5).

PER A OBTENIR EL DÍGIT:

Hauran d’haver classificat correctament 
almenys 9 titulars, o 1 per cada bloc, i 
haver reescrit correctament un d’ells.
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 SOLUCIONS:
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PROVA 6: TRIVIAL FINAL

Temps: màxim 12 minuts
Material: 5 targetes de trivial amb una 
pregunta de cada bloc o temàtica (6 
preguntes en total), rellotge d’arena d’1 
minut. Post-its per a anotar encerts i 
errors. Instruccions finals per a muntar el 
codi. QR amb el vídeo final.

INSTRUCCIONS en grups 
(grup 1 amb grup 2 i el 3 amb el 4). El 
recomanable és que aquestes instruccions 
les llija un component d’un dels grups:

Enhorabona, heu sabut desmitificar una 
gran quantitat d’arguments, combatre la 
desinformació i aportar una visió veraç i 
més justa de la realitat. Heu aconseguit 
que el vostre entorn accedisca a 
informació menys contaminada, però, 
sobretot, heu treballat per a construir i 
desenvolupar el pensament crític de la 
ciutadania, que vos ajudarà en la batalla 
final per a exigir mitjans de comunicació 
i institucions més compromeses amb la 
vostra labor. Estem cada vegada més a 
prop.
Ara, vos enfronteu a l’última prova. 
No es tracta d’una competició, ja que 
l’objectiu és aconseguir l’última part del 
codi que desbloquege el codi d’accés al 
sistema de generació de notícies falses i 
desinformació.

Heu d’ajuntar-vos amb un altre grup i 
triar una targeta. Llegireu cada pregunta 
a l’altre equip, que tindrà 1 minut 
per a respondre. Anotareu el nombre 
d’encerts que aconseguisquen en total 
(de les 6 preguntes que conté la targeta). 
Després intercanviareu els rols i l’equip 

que estava responent passarà a llançar 
les preguntes, mesurar el temps i anotar 
els encerts. Una vegada hàgeu acabat 
els dos grups heu d’anar ràpidament a 
contactar amb la Game Master.

INSTRUCCIONS en plenari

Enhorabona, heu sabut desmitificar una 
gran quantitat d’arguments, combatre la 
desinformació i aportar una visió veraç i 
més justa de la realitat. Heu aconseguit 
que el vostre entorn accedisca a 
informació menys contaminada, però, 
sobretot, heu treballat per a construir i 
desenvolupar el pensament crític de la 
ciutadania, que vos ajudarà en la batalla 
final per a exigir mitjans de comunicació 
i institucions més compromeses amb la 
vostra labor. Estem cada vegada més a 
prop.

Ara, vos enfronteu a l’última prova. 
No es tracta d’una competició, ja que 
l’objectiu és aconseguir l’última part del 
codi que desbloquege el codi d’accés al 
sistema de generació de notícies falses i 
desinformació.
Teniu l’oportunitat d’accedir a un últim 
dígit del codi sempre que aconseguiu 
superar aquesta prova. Si ho feu, tots els 
grups aconseguireu un codi i podreu, en 
tot cas, intercanviar els que vos sobren 
en cas d’haver aconseguit comodins. 
Després d’escoltar la pregunta de la 
primera targeta que llija la Game Master, 
tindreu 1 minut per a pensar la resposta 
correcta i que una persona portaveu 
del grup la compartisca amb la resta de 
grups. En 20 segons haureu de donar una 
resposta final a la Game Master.
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ACCÉS A LA CLAU: si es juga per grups, 
cada equip ha d’haver aconseguit 
encertar almenys 3 de les 6 preguntes. 
En cas de jugar en plenari, entre tots els 
grups hauran d’haver encertat almenys 3 
de les 6 preguntes de la targeta que llija 
la/el Game Master. Això els permetrà 
accedir al dígit que falta per a completar 
el codi.

(Si es decideix llegir una altra targeta 
perquè aconseguisquen un dígit extra els 
qui no el tinguen):

Aquesta és l’última oportunitat 
d’aconseguir completar el codi. Heu de 
consensuar bé les respostes i encertar 
almenys la mitat de la targeta. Sort!

INSTRUCCIONS PER A LA RESOLUCIÓ DEL 
CODI FINAL PER A TOTS ELS GRUPS 

BEN FET, BRIGADA! Estem a un pas 
de hackejar el sistema i acabar amb 
la infodèmia. Heu de ser capaços 
d’introduir el codi que formeu amb els 
dígits que heu anat aconseguint en cada 
prova. Teniu una pista en el revers… 
El codi conté també un missatge! Una 
vegada tingueu el codi, heu de compartir-
lo amb la Game Master. 

La Game Master els donarà, en cas 
d’haver encertat, un codi QR que dona 
accés al vídeo final.

LECTURA FINAL

Notícies d’última hora. Desarticulada una 
xarxa criminal global de desinformació 
que controlava més d’un milió de bots i 
servidors a tot el món. Una organització 
estesa durant anys que compta amb un gran 
poder sobre els mitjans de comunicació i 
nombrosos comptes en xarxes socials. 
Gràcies a un moviment organitzat de 
la ciutadania, les autodenominades 
Brigades Contrainformatives, s’ha 
aconseguit accedir al sistema central de 
desinformació que havia portat al planeta 
a una profunda infodèmia. De moment 
continuen els treballs per a desarticular 
totes les xarxes a través de les quals 
llançaven desinformació i notícies falses 
que han generat profundes desigualtats 
socials.

Queda un llarg camí per recórrer, perquè 
malgrat haver desarticulat aquesta 
xarxa, l’imaginari col•lectiu ha de ser 
acompanyat d’una educació crítica i 
transformadora per a alliberar-se de 
tots els prejudicis, estereotips i estigmes 
que reprodueixen nombroses situacions 
d’injustícia i desigualtat.

Per fi els mitjans de comunicació, les 
xarxes socials i fins i tot els fòrums 
acadèmics podran accedir a informació  
lliure de biaixos i dades falses i recuperar 
així la seua reputació. Mentrestant, les 
Brigades Contrainformatives treballen 
en noves missions, aquesta vegada 
enfocades en desenvolupar campanyes 
educatives i de sensibilització social, un 
altre gran repte.

Gràcies, brigadistes!
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