
escape room
Lluites de dones de 9 Barris
Són molts anys de lluites al barri i moltes les dones que 
han col·laborat durant la seva vida per millorar i fer 
evolucionar el nostre estimat Nou Barris.

Us convidem a endinsar-vos en un ambient proper i 
molt característic del nostre barri, amb l’objectiu miste-
riós de descobrir, conèixer i posar nom a la vida extraor-
dinària de 4 dones lluitadores de Nou Barris.

INformacIó:
Hi haurà quatre grups formats per un màxim de quatre 
membres durant cada sessió del Escape room “Lluites de 
dones de Nou Barris”.
cada grup tindrà 20 minuts per completar la missió 
concreta de reconstruir la imatge d’una dona misteriosa 
i posar-li nom.
El joc finalitzarà quan els quatre grups hagin completat 
la reconstrucció de les imatges de les 4 dones o hagin 
esgotat els 20 minuts de joc.

PaSSIS matINaLS:
cada 30 minuts, de les 11h a les 14h

PaSSIS dE tarda:
cada 30 minuts, de les 16h a les 22h

al final del joc us farem entrega d’un obsequi!

lluites de dones
de 9 barris

Normes de l’activitat:
Per poder participar a l’activitat cal portar produc-
tes d’higiene femenina. cal que els productes que 
portin els membres de cada grup siguin diferents.

Les menors de 12 anys han d’entrar en grups de 3, acom-
panyats per un adult.

Les menors d’entre 12 i 18 anys han d’entrar en grups 
de 4, amb la prèvia autorització signada i amb un adult 
que es quedarà esperant i disponible a fora de la sala.

L’accés a la sala es farà per ordre d’inscripció.

L’organització es reserva el dret d’admissió, així com la 
capacitat d’expulsar de les instal·lacions a persones pro-
blemàtiques.

L’organització recomana portar calçat tancat.

És obligatori seguir les instruccions i normes establer-
tes pel personal de l’organització.

Està prohibit fumar, beure o menjar durant l’activitat.

És obligatori que els majors de 6 anys portin la mascare-
ta correctament posada durant la activitat.

L’organització queda exempta de qualsevol responsabi-
litat per imprudències o incompliment de les normes 
anteriorment citades.


