
Joc: El problema energètic 
 

Introducció 

La societat occidental es caracteritza per viure en una bombolla energètica. Pensa en el teu dia 
a dia, en quantes activitats de les que realitzes durant el dia utilitzes algun tipus d’energia que 
no sigui la força motriu humana (o animal)? Difícil de contar? I és que pràcticament tot el que 
fem ho podem fer gracies a que disposem de fonts d’energia: la activitat econòmica, la nostra 
vida social o la nostra vida personal queden determinades en part per l’accés a l’energia. No 
obstant aquestes fonts d’energia en la seva majoria són d’origen fòssil, és a dir, són fonts 
d’energia no-renovables i per tant, algun dia s’acabaran exhaurint ... Que farem aleshores? 
 
El fet que visquem en una societat “ultra-energitzada” implica que si, pel que sigui, algú queda 
exclòs de l’accés a la energia, queda exclòs també de la societat en la que habita. El joc pretén 
fer visible aquesta realitat que se’ns dificulta reconèixer.  
 
Nota del autor: El joc es una abstracció de les dinàmiques que es donen en tot allò que envolta 
el “món” de la producció i consum d’energia. En molts casos es tracta de simplificacions per 
aconseguir que el joc funcioni.  

 Contingut del joc 

 
 

 Taulell de joc (x1) 
 Guia d’instruccions (x1) 
 Peons de diferents colors (x6)1 
 Fitxes medidors de diferents colors 

(x7) 
 Dau (x1) 
 Monedes (xDeterminar2) 
 Tokens d’energia reversibles 

(xDeterminar) 
 
 

 
 Cartes: 

 Personatge (x10) 

 Casa (x12) 

 Generadora energia(x10) 

 Resum d’accions (x6) 

 Condicions inicials (x5) 

 Cartes d’activitats 

 Cartes per jugar a l’instant 

 Cartes per jugar quan 
vulguis 

 Cartes objectes 

Objectiu del joc 

                                                           
1 Es pot fer amb impressores 3D 
2 Encara no s’han determinat el número de 
determinats ítems com és el cas dels punts que 

atorguen les diferents accions o el valor de les 
monedes. 



L’objectiu del joc es aconseguir el màxim de punts possibles abans que s’acabi el joc, els punts 
representen el benestar dels jugadors que s’obtenen realitzant diferents activitats. Cada jugador 
té, a més a més, un objectiu individual que li atorgarà més punts al final de la partida. 
 
 

Que es pretén aconseguir amb el joc? 

1. Donar visibilitat al problema de la pobresa energètica 
2. Entendre el model energètic que caracteritza la nostra societat 
3. Establir la relació entre el model energètic i el problema del canvi climàtic 
4. Potenciar el pensament crític 

 

“Instruccions del joc” 

1. Durada del joc 
El joc es desenvolupa en 3 rondes de 4 torns cada ronda. Les rondes representen tres mesos, 
mentre que els torns representen setmanes. 

 
2. Preparació del joc 

 
2.1. Desplegar el taulell de joc i inicialitzar tots els medidors a 0. 
2.2.  S’atorga a cada jugador, de forma aleatòria, una carta de personatge. A la carta de 

personatge s’hi indica les condicions inicials del jugador (diners inicials, tokens 
d’energia, membres al nucli familiar, etc..). Es reparteixen aquestes quantitats. 

2.3. S’elegeix de forma aleatòria una carta de condicions inicials. Aquesta carta indica les 
condicions inicials del mediador de canvi climàtic i el preu inicial de la energia. 

2.4. Cada jugador elegeix una carta de casa atenent a les condicions del seu personatge i la 
seva estratègia de joc. A les cartes de casa cal valorar el preu del lloguer, capacitat de la 
casa, benestar setmanal i despeses energètiques setmanals(eficiència energètica de la 
llar). 

 
3. Construcció de la central de generació d’energia 
Abans de començar a jugar, cal construir la fàbrica que s’encarregarà de proporcionar 
l’energia per poder fer les diferents activitats. Cada jugador apostarà, amb la mà tancada, el 
nombre de monedes que cregui convenient. La suma de monedes de tots els jugadors 
determinarà la central que es pot construir. El jugador que més monedes hagi apostat 
decidirà quina central es construeix. Es pot construir una central de valor menor, tot i així, 
totes les monedes apostades seran descartades. La carta de central d’energia construïda es 
deixa visible al taulell de joc. 
 
4. Funcionament dels mesos (rondes): 

 
4.1. Al principi de cada més la central produeix tanta energia com s’indiqui a la carta de 

central. Aquesta és la energia disponible per a tot el grup.  
4.2. Al principi de cada més es cobra el lloguer del pis. 



4.3. Al final del més es paga la quantitat de tokens de despesa energètica indicada a la carta 
de casa. Si no es te suficients tokens, es perd X benestar. 

4.4. Quan ja s’han jugat els 4 torns, s’acaba la ronda i comença la següent. 
 

5. Funcionament de les setmanes (torns): 
 

5.1. Cada setmana es pot fer tantes accions com la quantitat d’energia disponible de cada 
jugador. 

5.2. Al principi de cada setmana es tira el dau per aconseguir tokens gratuïts d’energia (no 
cal pagar i no fan pujar el mediador d’energia a l’hora de produir-se): 

 Si la tirada del dau és del 1 al 3: +1 token d’energia 

 Si la tirada del dau és del 4 al 6: +2 tokens d’energia 
5.3. Les accions que puc fer cada setmana són: 

 Desplaçar-me dins del taulell: cada desplaçament costa un determinat nombre 
d’energia 

o cada desplaçament a les caselles adjacents costa -1 token d’energia 
o en els desplaçaments a les caselles en diagonal cal tirar el dau: 

 Si la tirada del dau és del 1 al 3: -1 token d’energia 

 Si la tirada del dau és del 4 al 6: -2 tokens d’energia 
 A la casella “Planta de generació d’energia”: es pot comprar els tokens d’energia 

que es cregui convenient. 
 A la casella “Botigues”: es pot comprar tantes cartes com es vulgui pel valor 

d’una moneda. Hi ha 3 tipologies de cartes, diferenciades pel color de fons: 
o Cartes d’activitats: cartes que s’han de jugar a la casella “Ciutat” en el 

moment que es vulgui. 
o Cartes “jugar ara”: cartes que s’han de jugar en el moment en que 

apareixen. Poden ser cartes de caràcter permanents o temporals, 
segons s’indiqui. 

o Cartes “juga quan vulguis”: aquestes cartes es poden jugar en el 
moment que es vulgui, indiferentment si es el torn del jugador en 
qüestió o no. 

o Cartes objectes: la seva funció s’explica a la carta 
 A la casella “Ciutat”: és on es poden jugar les cartes d’activitat 
 A la casella “Serveis socials”: en cas de no tenir diners aquell torn, cobra X 

monedes. 
5.4. Cada carta jugada porta associada un consum de tokens d’energia i/o monedes. El 

consum d’energia porta associat, a la vegada, un augment del medidor de canvi climàtic. 
Aquest augment s’indica a la carta de central energètica. 

 
Medidor de canvi climàtic: segons la posició del medidor de canvi climàtic (C.C), cada 
setmana (al final de cada torn) es reduiran els punts de tots els jugadors segons s’indica 
a la figura (número superior); també restringeix la capacitat per generar energia, i caldrà 
sostreure tants tokens com s’indica a la figura (número inferior). En el cas que el medidor 
arribi a la casella negra, la partida s’acaba automàticament i tots els jugadors perden. 
 

                                        

 
 

 
5.5. De la mateixa manera que amb el medidor de canvi climàtic, si el medidor de benestar 

arriba a 0, el jugador és eliminat. 

-0 
-0 

-2 
-10 

-5 
-50 

-10 
-100 



5.6. Al final de cada torn, tots els jugadors tenen l’opció de “mudar-se” de casa. La mudança 
implica pagar un nou lloguer i gastar +2 tokens d’energia pel desplaçament. 

5.7. Els tokens d’energia es poden acumular entre setmanes del mateix més. Al final de cada 
més, tots es reinicialitzen a 0 i es reparteixen tants tokens (gratis) com s’indica a la carta 
de jugador 

5.8. Algunes cartes permeten utilitzar de forma temporal o permanent energia renovable. 
Aquesta energia no fa pujar el medidor de C.C. La cara del darrere dels tokens d’energia 
simbolitza la energia renovable 

 

Disseny dels materials 

 
 
 
 
 
 

  
Afegir tambe el numero d’inici del medidor de benestar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Token per la cara del darrera (energia renovable) 
 

Token per la cara del davant (energia no-renovable) 
 

Concepte carta de llar (davant-darrera).  
 

Concepte cartes de: central de generació d’energia, activitat, objecte, jugar ara, jugar quan vulguis 
 



Taulell de joc 

 



Idees de cartes 

Personatges: 
 
Centrals energia: 
 
Cases: 
 
Activitats: 
 
Objectes: 
 
Jugar ara: 

 Pujada de preus de la llum 

 Onada de fred: compra una font de calor aquest mes o sinó baixada de benestar 

  
 
Jugar quan vulguis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


