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Capítol 1

Introducció
1.1 Objectius
L’objectiu principal d’aquest treball té un caire pràctic, no teòric. La seva finalitat és
analitzar el procés de creació d’un room escape, un espai tancat on un grup de persones
col·labora en la resolució d’un joc de pistes amb el repte de sortir-ne en un temps limitat.
El treball està basat en la creació del meu propi room escape, FuGir, i pretén explicar
tots els passos que s’han dut a terme per la creació de l’empresa amb la qual s’ha
dissenyat aquest joc, així com el seu propi procés de disseny.
D’aquest manera, aquest projecte té dues vessants principals: en primer lloc, s’engloba
una part tècnica, en la qual s’explica quines eines s’han utilitzat i com s’han creat els
dissenys que han permès dur a terme els jocs proposats, i, en segon lloc, una part
empresarial, en la qual s’explica com establir una empresa des de zero i com gestionarla adequadament. Ambdues parts s’han portat a terme sempre pensant en optimitzar al
màxim els materials i els costos.
Per tant, tenint en compte aquestes dues vessants podem establir dos objectius
principals:

1) Trobar una tecnologia adequada per dissenyar els sistemes elèctrics i electrònics,
que a la vegada suposin un cost mínim per l’empresa sense perdre la
funcionalitat i la qualitat. Durant el treball es farà especial èmfasi a la solució més
econòmica dins d’un problema de disseny.
2) Aprendre a establir i organitzar una empresa capaç de ser rentable dins del
mercat tenint en compte aspectes fiscals, jurídics, de competència, de
màrqueting, etc. Tot això amb l’ajuda d’un pla d’empresa.
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1.2 Motivacions
L’afició pels room escapes es va acabar convertint en una passió, la qual va proporcionar
l’oportunitat de crear una empresa i, per tant, un room escape propi i, de manera
paral·lela, crear el projecte de final de carrera.
La descoberta dels room escapes va ser a través d’“Escapis”, l’únic room escape de la
ciutat de Girona, fa aproximadament dos anys. A partir d’aquesta experiència l’interès
creix fins al punt d’anar a Barcelona a fer-ne de nous. Una vegada realitzats 6 room
escapes i un cop vist el nivell que et pots trobar a Barcelona, vaig decidir fer la proposta
de negoci als socis actuals per establir el nostre propi room escape a Girona: aquí neix
FuGir.

1.3 Justificació
Un cop descobert el món del room escape i després d’haver fet la proposta a la resta de
socis, vam pensar que seria una bona oportunitat de negoci obrir un room escape a
Girona, ja que vam veure que la moda d’aquests tipus de jocs estava en auge i a Girona
només hi havia una empresa que n’ofertés. Per tant, el fet de ser un sector en
creixement i el qual té poca competència a la nostra zona van ser factors determinants
a l’hora de tirar endavant el projecte.
Els 4 socis fundadors de FuGir som ambiciosos i ens agrada el món dels enigmes i la
codificació. Per això, la idea de poder crear un “joc d’enigmes” real perquè la gent
vingués a passar-s’ho bé ens va entusiasmar ràpidament. En aquest cas, ni la motivació
ni la justificació principal del projecte van ser econòmiques, ja que tots els socis tenim
les nostres feines fóra de FuGir.
Així doncs, la idea era que l’empresa donés un servei a la població i fos rentable
econòmicament, sense pèrdues però tampoc partint de la base d’obtenir uns grans
beneficis. A més a més, dos dels 4 socis tenim cadascú una empresa ja establerta, les
quals funcionen perfectament.
Aquesta experiència positiva prèvia també ens va servir per agafar forces a l’hora de
seguir amb aquesta idea.

1.4 Estructura de la memòria
Tal i com s’ha dit anteriorment, la finalitat principal del treball és analitzar el procés de
creació de FuGir, com a empresa i com a room escape pròpiament dit. Per analitzar-ho
es tindran en compte tots els passos seguits fins al moment i totes les parts que formen
part del joc, explicat seguint un ordre lògic dins la memòria.
2

Així doncs, s’ha fet una estructura separant les dues grans parts d’aquesta, com són la
part tècnica i la part empresarial:
-

-

-

-

El capítol 2 tracta sobre el room escape, els orígens (geogràfic, ideològic i
psicològic) d’aquests i la seva evolució al llarg del temps.
El capítol 3 parla de les eines tecnològiques i els entorns de
programació utilitzats pel disseny d’algunes de les proves del joc, fent especial
èmfasis a una d’elles, l’Arduino. S’explica el motiu per haver escollit aquesta
tecnologia, el seu funcionament i els seus usos més habituals.
El capítol 4 tracta sobre el joc de FuGir: la temàtica, els objectius que han d’assolir
els participants, el procediment i les proves que el conformen, explicant
detalladament el disseny de cada una d’elles.
El capítol 5 és on s’explica la part empresarial del projecte i serà dotat
bàsicament del pla d’empresa i de tot allò relacionat amb FuGir com a empresa
en general.
El capítol 6 pretén ser un recull de les conclusions, així com de les millores i
previsions de futur, tals com la possibilitat d’implementar un segon nivell dins
del mateix local de FuGir.

En tot moment s’intenta il·lustrar els elements explicats amb figures i esquemes que
aportin un valor afegit al lector. També es poden trobar fitxes d’especificacions
rellevants als annexes i línies de codi explicades detalladament, que puguin ajudar a la
comprensió del funcionament d’alguna de les proves o circuits de control.
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Capítol 2

Orígens del Room escape
Aquest capítol pretén donar nocions sobre els orígens dels room escape a nivell
geogràfic, ideològic i psicològic. L’objectiu d’aquest capítol no és fer un anàlisi històric
de l’evolució d’aquest concepte, sinó situar-lo dins d’un marc històric que ens ajudi a
entendre els seus paradigmes actuals. D’aquesta manera podrem entendre de quina
manera va començar aquesta “tendència” i perquè avui dia continua essent una activitat
que aconsegueix “enganxar” a un nombre tan gran d’usuaris, els quals no només es
dediquen a fer room escapes, sinó també a analitzar-los a través de blogs o pàgines web.

2.1 Origen geogràfic
Hi ha vàries teories sobre l’origen geogràfic dels room escapes. La teoria més acceptada
és la que estableix que van néixer el 2006 a Silicon Valley, Califòrnia, quan un grup
d’informàtics va crear un joc en equip en el qual s’havia de resoldre un misteri en un
temps limitat. No obstant, el format que coneixem a Europa va començar l’any 2011 a
Budapest, Hungría. El seu creador, Attila Gyurkovics, va voler donar vida als edificis
abandonats de la seva ciutat a la vegada que intentava adaptar el concepte a un format
físic, ideant un joc en el que un grup de persones havien de trobar la manera de sortir
d’un espai tancat en un temps limitat. L’èxit de la seva idea va ser tal, que ràpidament
es va convertir en una franquícia internacional i es va expandir per tot Europa. A Espanya
va arribar l’any 2012 a través de l’empresa Parapark Barcelona.
A partir d’aquí s’observa un creixement totalment exponencial del nombre de sales de
room escape i avui en dia es poden trobar a pràcticament totes les grans ciutats
mundials i a la majoria de capitals de província espanyoles.
Caldria afegir que hi ha una teoria que diu que la part de la història que acompanya
l’experiència d’un room escape prové del Japó, on l’any 2008 ja hi havia sales
d’aventures on podies viure una experiència en temps real en format recreatiu, però en
aquest cas no estava tant remarcat el fet de resoldre enigmes i aconseguir escapar d’una
habitació.
4

2.2 Origen ideològic
Molt abans de l’aparició de qualsevol room escape ja existien llibres en format paper on
podies avançar en la història resolent diferents enigmes que l’autor anava plantejant als
lectors. Eren llibres que incloïen papers de diferent tipus i targetes que al superposarles feien aparèixer algun missatge secret o codi.
Amb l’aparició dels ordinadors personals, ràpidament va sorgir la idea de combinar la
literatura amb l’aventura creant els primers jocs d’aventura per ordinadors. Aquests jocs
inicials es denominaven d’aventura conversacional, ja que es tractava d’escriure
literalment l’acció que volies que realitzés el personatge; si era correcta et presentava
una nova situació i, en cas contrari, havies d’anar provant altres opcions. El primer joc
d’aventura conversacional va ser el Colossal Cave Adventure, que al 1976 et permetia
veure la configuració de les coves del Parc Nacional de Mammoth (Kentucky).

Figura 2.2.1: Colossal Cave Adventure

A mesura que evolucionava l’ordinador personal també ho feien aquests jocs
d’aventura, i a partir dels anys 80 ja apareixen els primers jocs d’aventura gràfica.
Com a conclusió podem establir que, en aquest sentit ideològic, els videojocs van ser els
precursors d’una part dels room escapes, no tant pels enigmes sinó per donar un motiu
per entrar, una motivació per sortir i una història per viure.

2.3 Origen Psicològic: Teoria del Flow
Sembla ser que el concepte del joc també es basa en la Teoria del Flow, que va ser
desenvolupada per Muhály Csíkszentmihályi, un psicòleg hongarès. L’estat de fluïdesa
es va anomenar així degut al fet que durant les entrevistes de Csíkszentmihályi durant
el 1975 les persones descrivien les seves experiències fent servir la metàfora d’una
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corrent que les empenyia cap endavant. El concepte psicològic de fluïdesa fa referència
al fet de sentir-se absorbit per una activitat, a focalitzar tota la consciència a l’acció.
Aquesta teoria relaciona l’aprenentatge amb el joc i la felicitat, si t’enfrontes a un repte
o dificultat i obtens l’èxit en aquesta tasca, arribes a un estat de satisfacció on tot flueix.
En aquest estat és on resideix l’essència de la felicitat. No importa els temps, el lloc o
l’acció, només importa la sensació de satisfacció després d’haver-te exposat a una
situació aparentment insuperable i haver-ne sortit victoriós.
Segons Csíkszentmihályi, els components d’una experiència de fluïdesa són els següents:
1. Objectius clars (les expectatives i les normes es poden percebre i els objectius
són abastables apropiadament amb el conjunt d’habilitats).
2. Concentració i focalització (una persona en relació a una única activitat tindrà
l’oportunitat de focalitzar i profunditzar en l’assumpte).
3. Retroalimentació directa i immediata (èxits i fracassos en el curs de l’activitat
que permeten ajustar el comportament com sigui necessari).
4. Equilibri entre el nivell d’habilitat i el desafiament (l’activitat no és ni massa fàcil
ni massa difícil).
5. L’activitat és intrínsecament gratificant (d’aquesta manera no es nota l’esforç
quan s’executa).
En el cas del room escape com a activitat és molt important tenir en compte els punts
d’aquesta teoria, sobretot el punt 4 durant el disseny de les prives, ja que si es dissenya
un joc massa complicat pot desembocar en ansietat, decepció i frustració, mentre que
un joc massa fàcil porta a l’avorriment. S’ha de trobar el punt òptim entre les dues coses
per obtenir la màxima satisfacció dels usuaris.
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Capítol 3

Eines tecnològiques i
entorns de programació
En aquest capítol es tractaran les diferents eines tecnològiques i entorns de programació
que s’han utilitzat per implementar els diferents jocs, mecanismes i instal·lacions que
formen part de FuGir.
El primer apartat parla bàsicament de l’Arduino; perquè l’hem triat i perquè serveix. És
la part més extensa per ser la tecnologia més utilitzada i també la que tindrà més
implicació més endavant a l’hora d’implementar futurs dissenys.
Es comentarà també l’entorn de programació de Visual Basic per ser l’entorn amb el que
s’ha programat el control del temps dins l’habitació.

3.1 “Do It Yourself”
Teixits intel·ligents, drons, robots, ordinadors, etc. Des que en Chris Anderson va
exposar el terme “Do It Yourself” (DIY) el 2010 en el seu article “In the next industrial
revolutions atoms are the new bits”, publicat a la revista Wired, són molts els projectes
que s’han posat en marxa pels apassionats del hardware obert, el software lliure i el
crowdsourcing. Anderson ho va qualificar com una nova revolució industrial i avui en dia
aquella definició no sembla pas cap bogeria.
El moviment “Fes-ho tu mateix” sempre ha estat vinculat a la creació de peces o
dispositius al marge de les grans empreses tecnològiques, que es barallen per fer-se amb
el control de patents. DIY reuneix als emprenedors i desenvolupadors que fan servir
materials de codi obert per fer la seva pròpia tecnologia. Tot i així, algunes empreses
com Microsoft o Intel, atretes pel que és una nova línia de negoci, intenten competir en
el mercat del hardware de cost baix o mitjà.
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L’inici de tot aquest moviment va ser una plataforma de codi obert com Arduino, una
placa base amb un microcontrolador i un entorn de desenvolupament propi (llenguatge
de programació Processing/Wiring i un carregador d’arrencada), que permet una gran
varietat de projectes d’emprenedoria tecnològica. És la més coneguda, però no és
l’única alternativa dins d’un mercat que està en constant creixement.
Raspberry Pi, BeagleBone, Sharks Cove, Minnowboard MAX, Nanode, Waspmote o
LittleBits són algunes de les alternatives més interessants a l’Arduino. Evidentment,
Arduino i Raspberry Pi són les que acaparen més l’atenció dins de la comunitat de
desenvolupadors de software.
En el cas que ens ocupa s’ha utilitzat Arduino per la seva versatilitat i accessibilitat, però
sobretot per ser el que avarca una comunitat més gran de desenvolupadors a la xarxa,
cosa que permet tenir accés a alternatives i solucions a diferents problemes o
inconvenients que ens hem anat trobant. Tot seguit també es justificarà el fet d’haver
triat Arduino per davant de la Raspberry.

3.1.1 Què és Arduino?
Arduino és una plataforma electrònica de codi obert basat en un hardware i software
de fàcil utilització. És a dir, que promet ser una manera senzilla de portar a terme
projectes interactius per qualsevol persona. Les plaques d’Arduino tenen un
microcontrolador i llegeixen els inputs (llum en un sensor, la pulsació d’un botó o un
missatge de Twitter) i ho converteixen en outputs (activant un motor, encenent un LED
o publicant alguna cosa online). Per programar les funcions de la placa s’han d’enviar
una sèrie d’instruccions al seu microcontrolador. Per fer-ho s’utilitza el llenguatge de
programació d’Arduino, basat en el Wiring, i el software d’Arduino (IDE), basat en el
Processing.
Al llarg dels anys l’Arduino ha estat el cervell de milers de projectes, des d’objectes del
dia a dia fins a instruments científics de gran complexitat. La comunitat mundial
d’usuaris que s’ha anat formant (engloba estudiants, aficionats, artistes, programadors
i professionals) ha contribuït a generar una gran plataforma global a la xarxa, accessible
per tothom.
L’Arduino va néixer a l’Institut IVREA com una eina accessible i de poca complexitat per
poder dissenyar prototips ràpidament, fàcil d’utilitzar fins i tot per estudiants sense
experiència en programació. A mesura que la comunitat d’usuaris anava creixent les
plaques d’Arduino anaven evolucionant per tal d’adaptar-se a les noves necessitats i
nous reptes. Totes les plaques Arduino són completament de codi obert, permetent als
usuaris construir-les de forma independent i adaptar-les segons les seves necessitats. El
software també és de codi obert i està en constant creixement gràcies a les
contribucions dels usuaris arreu del món.
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3.1.2 Què és Raspberry?
Raspberry Pi és un ordinador de placa reduïda de baix cost desenvolupat al Regne Unit,
amb l’objectiu d’estimular l’ensenyament de les ciències de computació a les escoles.
Tot i que la marca no ho deixa del tot clar, es pot entendre que és un producte de
propietat registrada però d’ús lliure. D’aquesta manera mantenen el control de la
plataforma però permeten l’ús lliure a nivell educatiu i particular.
Al tractar-se, de fet, d’un ordinador, ens trobem que a nivell de hardware conté un
microprocessador (ARM1176JZF-S a 700MHz) i fins i tot un sistema operatiu propi
anomenat RaspBian, que és una versió adaptada del Debian, una distribució de Linux.

3.1.3 Comparació Arduino-Raspberry
Tot seguit plantegem una taula amb les comparacions bàsiques a nivell de hardware i
software entre les dues plaques més típiques de cada marca:
Arduino

Raspberry Pi model B

30 €

40 €

7.6 cm x 1.9 cm x 6.4 cm

8.6 cm x 5.4 cm x 1.7 cm

Memòria

0.002 MB

512 MB

Rellotge

16 MHz

700 MHz

Network

-

10/100 Wired Ethernet RJ45

No

Sí

7 a 12 V

5V

32 KB

Targeta SD (2 a 16 GB)

Un

Dos

-

Distribucions Linux

Arduino

Qualsevol amb suport Linux

Preu
Mides

Multifunció
Voltatge d’entrada
Memòria Flash
Ports USB
Sistema Operatiu
IDE

Taula 3.1.1: Especificacions Arduino – Raspberry Pi
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D’entrada, comparant les especificacions, pot semblar que la Raspberry Pi és molt
superior a l’Arduino, però això és així només quan es tracta d’aplicacions a nivell de
software. La simplicitat de l’Arduino fa que sigui millor per projectes a nivell de
hardware.
L’Arduino té una capacitat analògica i en temps real que no té la Raspberry, i aquesta
flexibilitat et permet treballar amb qualsevol tipus de sensor o xip. Això fa que la
Raspberry necessiti assistència hardware addicional per llegir sensors.
L’Arduino IDE també és molt més fàcil que el Linux. Si vols escriure un programa per fer
parpellejar un LED amb la Raspberry, necessitaràs instal·lar un SO i algunes llibreries de
codi només per començar. En canvi amb l’Arduino, només necessites 8 línies de codi ja
que no està dissenyat per funcionar amb un SO, només cal connectar-lo i començar.

3.1.4 Perquè utilitzar Arduino?
Gràcies a que és simple i accessible per l’usuari, l’Arduino s’utilitza en milers de projectes
i aplicacions. Qualsevol persona es pot iniciar en el món DIY, simplement seguint les
instruccions pas a pas o compartint les idees online amb altres membres de la comunitat
d’Arduino.
L’Arduino simplifica el procés de treballar amb microcontroladors, però a més a més
ofereix altres avantatges:

-

-

-

-

-

Baix cost: Les plaques d’Arduino són relativament barates comparades amb
altres plataformes de microcontroladors. Pots trobar kits complets per
menys de 100€.
Multi-plataforma: El software d’Arduino (IDE) funciona en sistemes
operatius com Windows, Mac i Linux. La majoria de sistemes de
microcontroladors estan limitats a Windows.
Programació simple: El software d’Arduino (IDE) és de fàcil utilització per
principiants i flexible per usuaris avançats. Està basat en el Processing, per
tant totes aquelles persones que estan aprenent en aquest llenguatge els
resultarà molt fàcil veure com funciona l’IDE d’Arduino.
Software extensible: El software d’Arduino està publicat com un codi obert,
accessible per programadors experimentats. El llenguatge pot ser ampliat a
través de les llibreries de C++, i la gent que vol saber els detalls tècnics pot
fer el salt de l’Arduino a la programació AVR-C amb la qual està basat. De
manera semblant, es pot afegir codi AVR-C directament als programes
Arduino.
Hardware extensible: Els plànols de les plaques d’Arduino estan publicats
sota una llicència de Creative Commons, això fa que dissenyadors de circuits
experimentats poden fer la seva pròpia versió del mòdul, ampliant-lo i
millorant-lo.
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Tot i així, molts d’aquests avantatges també són palesos en la Raspberry Pi. En el nostre
cas, com ja hem comentat abans, utilitzarem l’Arduino per la seva flexibilitat i senzillesa
a l’hora de realitzar projectes hardware.

3.1.5 Arduino UNO R3
En un dels casos que ens ocupa ens hem decantat per la utilització de la placa UNO R3
ja que se suposa que és la placa més robusta de la sèrie Arduino i és ideal per fer proves.

3.1.5.1

General

L’Arduino UNO és una placa basada en el microcontrolador ATmega328P. Té 14 pins
digitals d’entrada/sortida (6 dels quals es poden utilitzar com a sortides PWM), 6
entrades analògiques, un oscil·lador de quars de 16 MHz, connexió USB, entrada
d’alimentació, una capçalera ICSP i un botó de reset. Conté tot el necessari per suportar
el microcontrolador; simplement s’ha de connectar a l’ordinador a través del cable USB
o endollar-lo amb un adaptador AC/DC i ja es pot començar.

Figura 3.1.1: Placa Arduino UNO

La placa UNO, com el seu nom indica, és la primera d’una sèrie de plaques Arduino USB
i el model de referència per la plataforma Arduino.
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3.1.5.2

Especificacions tècniques

Característica

Descripció

Microcontrolador

ATmega328P

Voltatge de treball

5V

Voltatge d’entrada (recomanat)

7-12V

Voltatge d’entrada (límit)

6-20V

Pins digitals E/S

14 (6 dels quals poden donar PWM)

Pins PWM digitals E/S

6

Pins d’entrada analògica

6

Corrent màxim per pin digital

40 mA

Corrent màxim per font de 3.3V

50 mA

Memòria flash

32 KB (dels que 0.5 KB són per
arrancar)

SRAM

2 KB

EEPROM

1 KB

Freqüència de rellotge

16 MHz

Llargada

68.6 mm

Amplada

53.4 mm

Pes

25 g
Taula 3.1.2: Especificacions Arduino UNO

3.1.5.3

Alimentació

L’Arduino UNO es pot alimentar a través d’una connexió USB o amb un subministrament
d’energia extern. La font d’energia es selecciona automàticament.
L’alimentació externa (no USB) pot venir des d’un adaptador AC/DC o bé des d’una
bateria. L’adaptador es pot connectar mitjançant un endoll centre-positiu al connector
d’alimentació de la placa. Els cables de la bateria es poden introduir a les capçaleres dels
pins GND i Vin del connector POWER.
La placa pot operar amb un subministrament extern de 6 a 20V. Però si es subministren
menys de 7V, el pin de 5V podria subministrar menys de 5 volts i la placa podria ser
inestable. Si s’utilitzen més de 12V el regulador de tensió es podria sobreescalfar i fer
malbé la placa. El rang recomanat és de 7 a 12V.
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Figura 3.13.1.2: Entrades d’alimentació Arduino

Els pins d’alimentació són els següents:
-

-

-

3.1.5.4

Vin: L’entrada de tensió a la placa Arduino quan està fent servir una font
d’alimentació externa (al contrari dels 5V de la connexió USB o altres fonts
d’alimentació regulades). Es pot subministrar tensió a través d’aquest pin, o,
si subministra tensió a través del connector d’alimentació, accedir-hi a través
d’aquest pin.
5V: Aquest pin treu 5V del regulador de la placa. La placa es pot alimentar del
subministrament extern (7-12V), la connexió USB (5V) o bé del pin Vin de la
placa (7-12V). El subministrament de tensió a través dels pins de 5V o 3.3V
no passa pel regulador i no és aconsellable ja que podria danyar la placa.
3V3: Un subministrament de tensió de 3.3V generat pel regulador de la placa.
El consum màxim de corrent és de 50 mA.
GND: pins de terra.
IOREF: Aquest pin proporciona la referència de tensió amb la qual opera el
microcontrolador.

Memòria

El controlador ATmega328 té 32 KB (amb 0.5 KB ocupats pel “bootloader”). També té 2
KB de SRAM i 1 KB de EEPROM (la qual es pot llegir i escriure a través de les llibreries
d’EEPROM).

3.1.5.5

Entrada i sortida

Aquí podem veure el mapatge entre els pins d’Arduino i els ports del ATmega328.
L’assignació pel ATmega168 i ATmega328 és idèntica.
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Figura 3.1.3: Mapatge pins d’Arduino i ports ATmega328

L’Arduino disposa de 6 entrades analògiques que es poden fer servir per realitzar
lectures en determinats tipus de sensors. Les altres 14 entrades/sortides digitals
addicionals es poden configurar com una entrada o sortida segons les necessitats de
l’aplicació. Addicionalment alguns d’aquests pins digitals es poden configurar per tal que
realitzin una tasca especial.

Figura 3.1.4: Entrades i sortides Arduino
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-

-

-

-

3.1.5.6

Comunicació sèrie: 0 (Rx) i 1 (Tx). Mitjançant aquests pins es pot enviar (Tx)
o rebre (Rx) informació en sèrie amb un ordinador, un altre Arduino o
qualsevol altre dispositiu amb port sèrie per tal de transmetre dades.
Interrupcions externes: 2 i 3. Si configurem aquests pins com entrades
digitals, un canvi d’estat en aquestes entrades pot generar una interrupció
en el programa del processador. Les interrupcions en un programa permeten
respondre de forma excepcionalment ràpida ja que es deixa d’executar el
programa principal per anar a executar una funció especialitzada.
PWM: 3, 5, 6, 9, 10 i 11. Aquests pins són capaços de subministrar un tren de
polsos d’ample modulat. Aquesta funcionalitat es fa servir per controlar
servomotors, la intensitat lluminosa dels leds, la velocitat de motors de
corrent continu, etc.
SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Mitjançant aquests pins es pot
crear un bus SPI.
LED: 13. Aquest pin està connectat a un LED de la placa de forma que si el pin
té un valor HIGH el LED s’encén, en canvi si té un valor LOW, s’apaga.
I2C: 4 (SDA) i 5 (SCL). Permet crear un bus de comunicacions I2C mitjançant
aquests dos pins. El bus I2C es fa servir típicament per comunicar amb
memòries i altres microcontroladors.

Programació

Els microcontroladors com ara l’ATmega328 necessiten ser programats per tal que
realitzin la tasca desitjada. Normalment aquesta programació es realitza mitjançant un
dispositiu programador específic. Per tal de poder prescindir d’aquest programador i el
cost associat, el microcontrolador de l’Arduino ve programat de fàbrica amb un
bootloader.
El bootloader és un petit programa carregat en el microcontrolador que ens permet
carregar els nostres programes mitjançant el port sèrie del microcontrolador. En
l’instant en que s’engega l’alimentació (o després d’un reset) aquest petit programa es
posa a escoltar el port sèrie, si rep dades interpretarà que es tracta d’un nou programa
i començarà a guardar aquest programa en memòria. Un cop finalitzada la transferència,
automàticament començarà a executar el nou programa. En cas que després de
l’engegada no es rebin dades transcorregut un cert temps, es passarà a l’execució de
forma automàtica del programa resident.
Per contra cal remarcar que el bootloader ocupa una fracció de la memòria del
processador (2 KB) de forma que aquest espai de memòria no podrà ser ocupat per la
nostra aplicació.
Donat que molts ordinadors d’avui en dia ja no disposen de port sèrie, l’Arduino UNO ve
equipat amb un convertidor sèrie USB. Aquest convertidor ens permet connectar i
enviar el programa a l’Arduino mitjançant una connexió USB. En realitat si s’instal·len els
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drivers corresponents en l’ordinador ens apareixerà un port sèrie virtual, s’anomena
virtual ja que en realitat es tracta d’una connexió USB.

3.1.5.7

Interfície de programació

La interfície del programa està constituïda per un editor de text per escriure el codi, una
consola de text per veure els missatges del compilador i la monitorització de la placa,
una barra d’eines amb botons per les funcions més comunes i una sèrie de menús.

Figura 3.1.5: Pantalla principal entorn programació Arduino

3.1.5.7.1 Botons de la barra d’eines
A continuació detallem les funcions dels botons de la barra d’eines:
Verificar/compilar: El programa comprova si hi ha errors en el codi, si no en troba
compilarà el programa. A la part inferior es mostrarà un missatge informant si hi ha
hagut algun error o bé s’ha compilat correctament.
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Transferència del programa: Es traspassa el programa a la placa. Per seguretat, es
torna a fer una nova compilació per evitar problemes i un possible mal funcionament de
la placa. Després s’inicia la comunicació amb el port USB per gravar el programa en
memòria.
Fitxer nou, obrir i guardar: Com qualsevol editor de text permet fer un
document nou, obrir-ne un d’existent o guardar l’actual.
Consola del port sèrie: Inicia la monitorització sèrie i ens permet veure les dades
enviades des de la placa Arduino. També permet enviar dades a la placa.

3.1.5.7.2 Transferència del programa a la placa
Per poder fer la transferència del programa abans haurem de configurar el nostre entorn
de programació perquè sigui capaç de comunicar-se amb la placa. Això ho farem indicant
amb quina placa treballarem i a on està connectat el port USB de la placa.

Figura 3.1.6: Plaques programables Arduino
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Figura 3.1.7: Ports Arduino

3.1.6 Arduino Nano
Per alguna altra implementació hem utilitzat una placa d’Arduino Nano, per aquest
motiu en veurem alguna característica, tot i que al fer servir el mateix microcontrolador
que l’Arduino UNO veurem que són molt semblants pel que fa a especificacions.

3.1.6.1

General

És una placa petita basada amb el microcontrolador ATmega328. Té una funcionalitat
similar a l’Arduino UNO però en diferent format.

Figura 3.1.8: Arduino Nano

La principal diferència amb l’Arduino UNO és l’alimentació i la connexió Mini-B USB.
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3.1.6.2

Especificacions tècniques

Característica

Descripció

Microcontrolador

ATmega328

Voltatge de treball

5V

Voltatge d’entrada (recomanat)

7-12V

Voltatge d’entrada (límit)

6-20V

Pins digitals E/S

14 (6 dels quals poden donar PWM)

Pins PWM digitals E/S

6

Pins d’entrada analògica

8

Corrent màxim per pin digital

40 mA

Memòria flash

32 KB (dels que 2 KB són per arrancar)

SRAM

2 KB

EEPROM

1 KB

Freqüència de rellotge

16 MHz

Llargada

45 mm

Amplada

18 mm

Pes

5g
Taula 3.1.3: Especificacions Arduino Nano

3.1.6.3

Alimentació

La placa d’Arduino Nano es pot alimentar a través de la connexió Mini-B USB, d’una font
d’alimentació externa no regulada de 6-20V (pin 30) o bé d’una font externa regulada
de 5V (pin 27). La font d’alimentació es selecciona automàticament a la font amb un
voltatge més alt.

3.1.7 Bus I2C
Una característica que comparteixen l’Arduino UNO i Nano a nivell de comunicació és la
possibilitat de treballar amb el bus I2C.
L’avantatge més important del bus I2C és que només necessita dos cables per funcionar,
un pel senyal de rellotge i l’altre per enviar dades.
El bus I2C té una arquitectura de tipus mestre-esclau. El mestre inicia la comunicació, no
la pot iniciar l’esclau ni es poden comunicar esclaus entre ells.
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Aquest protocol preveu resistències de Pull-UP a les línies Vcc. En Arduino és típic que
no s’instal·lin ja que la llibreria Wire activa les resistències internes de Pull-UP. De totes
maneres les resistències internes tenen valors baixos, això implica limitacions de
velocitat de comunicació. Si es vol augmentar aquesta velocitat s’han d’instal·lar
físicament resistències més altes.
La comunicació del bus I2C és la següent:

Figura 3.1.9: Data transfer del bus I2C

El fet de necessitar tants bits per fer una transmissió fa que la velocitat, en general, del
bus I2C sigui reduïda.
Com ja hem vist anteriorment, l’Arduino disposa de suport I2C per hardware vinculat a
certs pins. Per utilitzar aquest bus l’Arduino proporciona la llibreria “Wire.h”, que conté
les funcions necessàries per controlar el hardware integrat.

3.1.7.1

Controlador LCD I2C

Un controlador LCD I2C és un dispositiu que ens permet controlar una pantalla LCD a
través del bus I2C, que hem vist anteriorment, utilitzant només dos cables.
Les connexions amb la placa Arduino (tant la UNO com la Nano) es farien de la següent
manera:

Figura 3.1.10: Connexions controlador LCD I2C

Per poder utilitzar una pantalla LCD amb aquest controlador utilitzarem la llibreria
“LiquidCrystal_I2C.h”.
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3.1.8 Llenguatge de programació Arduino
El llenguatge que s’utilitza amb Arduino és molt similar al llenguatge de programació C.
L’única condició externa al llenguatge C és la de seguir una estructura fixa. Tot seguit
veurem aquesta estructura i aquelles nocions bàsiques que cal saber per poder construir
el nostre programa.
3.1.8.1

Estructura

L’estructura bàsica del llenguatge de programació Arduino és bastant simple i
s’organitza en almenys dues parts o funcions que agafen els blocs de declaració.

Codi 3.1.1: Estructura Arduino

Les dues funcions són necessàries perquè el programa funcioni.
setup()
La funció setup hauria de contenir la declaració de qualsevol variable al principi del
programa. És la primera funció que s’executa en el programa, s’executa una vegada i
s’utilitza per assignar pinMode o inicialitzar les comunicacions sèrie.

Codi 3.1.2: Exemple contingut setup

loop()
La funció loop s’executa a continuació i inclou el codi que s’executa contínuament llegint
entrades, activant sortides, etc. Aquesta funció és el nucli de tots els programes Arduino
i fa la majoria de la feina.
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Codi 3.1.3: Exemple contingut loop

funcions
Una funció és un bloc de codi que té un nom i un grup de declaracions que s’executen
quan es crida a la funció. Podem fer us de les funcions integrades com void setup() i void
loop() o escriure’n de noves.
Les funcions s’escriuen per executar tasques repetitives i reduir el desordre en un
programa. En primer lloc es declara el tipus de funció, que serà el valor de retorn (int,
void...). A continuació, es declara el nom i, entre parèntesis, els paràmetres que es
passen a la funció.

Codi 3.1.4: Exemple declaració funció

claus {}
Les claus defineixen l’inici i el final de blocs de funcions i blocs de declaracions com void
setup() i sentències com for o if. Les claus han d’estar balancejades (una clau d’obertura
l’ha de seguir una clau de tancament).
punt i coma ;
Un punt i coma s’utilitza al final de cada declaració i separa els elements del programa.
També es fa servir per separar elements en un bucle for.

Codi 3.1.5: Exemple punt i coma

blocs de comentaris /*...*/
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Els blocs de comentaris són àrees de text ignorades pel programa i es fan servir per grans
descripcions de codi o comentaris que ajuden a altres persones a entendre parts del
programa.

Codi 3.1.6: Exemple comentari bloc

comentaris de línia //
Comentaris d’una sola línia, comencen amb // i acaben amb la següent línia de codi.
Igual que els blocs de comentaris, el programa els ignora i no ocupen espai de memòria.

Codi 3.1.7: Exemple comentari línia

3.1.8.2

Variables

Una variable és una manera de cridar i guardar un valor numèric per utilitzar-se després
al programa. Com el nom indica, les variables són assignacions que es poden canviar
contínuament al contrari que les constants, el valor de les quals no pot variar. Una
variable necessita ser declarada, això vol dir definir el tipus i el nom.

Codi 3.1.8: Declaració i assignació variable

àmbit de la variable
Una variable pot ser declarada al començament del programa abans del void setup(),
localment dins de funcions i algunes vegades en un bucle de declaració. On sigui
declarada la variable determina l’àmbit d’aquesta.
Una variable global pot ser vista i utilitzada per qualsevol funció i declaració en el
programa. S’ha de declarar al principi, abans de la funció setup().
Una variable local es defineix dins d’una funció o com a part d’un bucle. Només és visible
i pot ser utilitzada dins de la funció que l’ha declarat. És possible tenir dues o més
variables amb el mateix nom en llocs diferents d’un mateix programa.
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Codi 3.1.9: Exemple àmbit variable

3.1.8.3

Tipus de variables

byte
Byte guarda un valor numèric de 8 bits sense punts decimals. Té un rang de 0 a 255.

Codi 3.1.10: Declaració byte

int
Els enters són els tipus de dades primàries per emmagatzemar números sense punts
decimals i guarden un valor de 16 bits amb un rang de -32.768 a 32.767.

Codi 3.1.11: Declaració enter

long
Enters llargs, sense punts decimals, emmagatzemats en un valor de 32 bits amb un rang
de -2.146.483.648 a 2.146.483.647.

Codi 3.1.12: Declaració long

float
Números en punt flotant, o números que tenen un punt decimal. Tenen major resolució
que els enters i es guarden com a valor de 32 bits amb un rang de -3,4028235e+38 a
3.4028235e+38.
24

Codi 3.1.13: Declaració float

arrays
Una array és una col·lecció de valors als que s’accedeix amb un índex numèric. Qualsevol
valor de l’array s’ha de cridar escrivint el nom de l’array i l’index numèric del valor. Les
arrays comencen amb l’índex 0.

Codi 3.1.14: Declaració array

3.1.8.4

Aritmètica

Les operacions aritmètiques inclouen suma, resta, multiplicació i divisió.

Codi 3.1.15: Exemple operacions aritmètiques

L’operació es du a terme en funció del tipus de dades dels operands, per tant 9/4 retorna
2 i no 2.25. Si els operands són de tipus diferents s’utilitza el més gran per fer el càlcul.

assignacions compostes
Les assignacions compostes combinen una operació aritmètica amb una assignació de
variable. Les més comuns:

Codi 3.1.16: Exemple assignacions compostes

operadors de comparació
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Comparacions d’una variable amb una altra. S’utilitzen per comprovar si una condició
específica és certa.

Codi 3.1.17: Exemple operadors de comparació

operadors lògics
Els operadors lògics són una manera de comparar dues expressions, retornen TRUE o
FALSE. Hi ha tres operadors: AND, OR i NOT.

Codi 3.1.18: Exemple operadors lògics

3.1.8.5

Constants

El llenguatge Arduino té uns quants valors predefinits que es denominen constants.
TRUE/FALSE
Constants Booleanes que defineixen nivells lògics. FALSE és 0 i TRUE és 1.

Codi 3.1.19: Exemple TRUE/FALSE

HIGH/LOW
Defineixen els nivells dels pins, es fan servir al llegir o escriure en els pins. HIGH és el
nivell lògic 1 (ON o 5V) i LOW és el nivell lògic 0 (OFF o 0V).
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Codi 3.1.20: Exemple HIGH/LOW

INPUT/OUTPUT
Constants que es fan servir amb la funció pinMode() per definir el mode d’un pin digital
com a INPUT o OUTPUT.

Codi 3.1.21: Exemple INPUT/OUTPUT

3.1.8.6

Control de flux

if
Les sentències if comproven si certa condició es compleix i si ha estat certa executen
totes les accions de dins de les claus. Si és falsa ignora la sentència.

Codi 3.1.22: Exemple sentència if

if...else
Permet decidir una cosa o l’altra.

Codi 3.1.23: Exemple sentència if...else

else també pot servir per encadenar múltiples comprovacions exclusives.
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Codi 3.1.24: Exemple if...else múltiple

for
La sentència for serveix per repetir un número específic de vegades un bloc de
declaracions entre claus. A la capçalera es pot declarar el comptador, es fa una
comparació i es pot posar l’increment.

Codi 3.1.25: Exemple sentència for

while
L’expressió while és un bucle que es repetirà indefinidament fins que la condició de dins
del parèntesis sigui falsa. Si no s’altera la variable que es comprova en el while no sortirà
mai del bucle.

Codi 3.1.26: Exemple sentència while

3.1.8.7

E/S digital

pinMode(pin, mode)

28

S’utilitza en el void setup() per configurar un pin específic perquè es comporti com un
INPUT o com un OUTPUT.

Codi 3.1.27: Exemple pinMode

Els pins digitals d’Arduino estan ajustats a INPUT per defecte. Els pins configurats com a
INPUT es diu que estan en un estat d’alta impedància.
També hi ha resistències de Pull-Up integrades al xip ATmega328 a les que es pot accedir
per software de la següent manera:

Codi 3.1.28: Exemple activació Pull-Up

digitalRead(pin)
Llegeix l’estat d’un pin específic, el resultat pot ser HIGH o LOW.

Codi 3.1.29: Exemple digitalRead

digitalWrite(pin, valor)
Associa un estat, que pot ser HIGH o LOW, a un pin específic.

Codi 3.1.30: Exemple codi llegir i escriure pin
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3.1.8.8

E/S analògica

analogRead(pin)
Llegeix el valor d’un pin analògic específic amb una resolució de 10 bits. Retorna un enter
comprès entre el 0 i el 1023.

Codi 3.1.31: Exemple analogRead

Els pins analògics, a diferència dels digitals, no necessiten ser declarats a l’inici.
analogWrite(pin, valor)
Escriu un pseudo-valor analògic utilitzant la modulació per pulsos (PWM) a un pin de
sortida marcat com a PWM. Aquest funció treballa en els pins 3, 5, 6, 9, 10 i 11. El valor
es pot especificar com una variable o constant entre 0 i 255.
Valor

Nivell de sortida

0

0V (t)

64

0V (3/4 de t) i 5V (1/4 de t)

128

0V (1/2 de t) i 5V (1/2 de t)

192

0V (1/4 de t) i 5V (3/4 de t)

255

5V (t)
Taula 3.1.4: Taula valors PWM

El valor de la sortida varia entre 0 i 5V en funció del valor de l’entrada (de 0 a 255) i del
temps de la pulsació.
Al ser una funció hardware, el pin generarà una ona estàtica després d’una crida a
analogWrite en segon pla fins a una nova crida de la mateixa funció o del mateix pin.
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Codi 3.1.32: Exemple llegir i escriure pin analògic

3.1.8.9

Temps

delay(ms)
Pausa el programa per un temps determinat en mil·lisegons.

Codi 3.1.33: Exemple delay

millis()
Retorna el número de mil·lisegons que fa que la placa Arduino ha començat a executar
el programa. Es torna a posar a 0 al cap de 9 hores.

Codi 3.1.34: Exemple millis

3.1.8.10

Sèrie

Serial.begin(rate)
Obre el port sèrie i assigna la velocitat de transmissió de dades en sèrie. La típica
velocitat per comunicar-se amb l’ordinador és de 9600bps.

Serial.println(dada)
Imprimeix dades al port sèrie, seguit d’un retorn de carro i un salt de línia automàtics.
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Codi 3.1.35: Exemple funcionament serial

3.1.8.11

Llibreries Wire.h i LiquidCrystal_I2C.h

La llibreria Wire.h conté les funcions bàsiques per controlar el bus I2C, algunes de les
més rellevants:

Codi 3.1.36: Llibreria i funcions Wire

La llibreria LiquidCrystal_I2C.h conté les funcions bàsiques per controlar la pantalla LCD
I2C, algunes de les més rellevants:

Codi 3.1.37: Llibreria i funcions LiquidCrystal_I2C

3.2 Visual Studio / Llenguatge Visual Basic
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Per dissenyar el programa de gestió de les partides durant el joc s’ha utilitzat el
llenguatge de programació de Visual Basic a través del Microsoft Visual Studio 2015.

Figura 3.2.1: Logo Visual Studio

Capítol 4

El joc:
“El misteri del Dr. Peredalta”
Un atracament, un assassinat, robar l’amulet d’algun faraó egipci, escapar d’una
presó,... Hi ha desenes d’històries que et pots trobar quan vas a fer un room escape; en
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el nostre cas volíem pensar alguna història que contingués algun objectiu secundari que
els participants poguessin realitzar durant el joc i, fins i tot, que aquest objectiu el
provoquessin ells mateixos.
Amb tots aquests elements, i després de donar moltes voltes a la pròpia història, vam
decidir crear “El misteri del Dr. Peredalta”. La història tracta d’un científic que ha
desaparegut després de fer vàries amenaces de bomba a la ciutat de Girona. La missió
dels participants és la d’entrar a casa del científic per tal de descobrir on amaga aquesta
bomba i què se n’ha fet del propi Doctor Peredalta.
Un dels punts més interessants és que són els
propis participants els que poden (o no) accionar
la bomba que ha col·locat el Doctor a la Catedral
de Girona. Provocant d’aquesta manera que s’obri
un nou objectiu per ells, que serà el de
desconnectar la bomba dins del temps que els
queda dins de l’habitació. Cal remarcar que és una
cosa totalment opcional i que, fet amb tota la
intenció del món, juga molt amb la presa de
decisions en grup i amb com reacciona el col·lectiu
davant d’una situació nova i desconcertant amb la
que no comptaven.
Tot i que el fet de prémer el botó vermell que activarà automàticament la bomba sigui
opcional, cal destacar que fins al moment tots els grups que han realitzat el joc han
premut el botó.
L’habitació en què es troben els participants representa l’estudi del Doctor Peredalta i
està ambientada com si fos una casa normal i corrent.
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Figura 4.3.2.1: Interior FuGir

Però en algun moment durant el transcurs del joc descobriran una habitació secreta on
s’amagava el Doctor i on, malauradament, ha trobat el seu propi desenllaç i s’ha endut
amb ell els secrets que oculta la casa.
En aquest capítol es s’explicarà el procediment que s’ha seguit per fer el disseny i la
implementació de cada una de les proves de què consta el room escape, així com la
pròpia introducció dels participants dins d’”El misteri del Dr. Peredalta”.

4.1 Introducció
En el moment en què un grup arriba disposat a superar el repte de FuGir se’ls explica un
seguit de pautes i consideracions que han de tenir a dins l’habitació abans d’iniciar el
joc.
En primer lloc és molt important saber si el grup té experiència en el món dels room
escapes ja que sovint costa agafar el concepte del que has de fer un cop ets a dins si mai
n’has fet cap. En el cas de ser principiants se’ls explica algun exemple del que es poden
trobar a dins o se’ls donen unes pautes més concretes perquè no vagin molt perduts al
principi.
Tot seguit es fa un resum del concepte del room escape i es marquen tres limitacions
molt importants un cop siguin dins de la sala:
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-

-

No s’ha d’utilitzar la força en cap moment. És important que entenguin que
tot el que es trobaran a dins de l’habitació que s’hagi de resoldre requerirà
de la seva habilitat i el seu enginy, mai de la seva força.
No s’ha de desmuntar res. Per trobar els objectes o les pistes amagades no
s’ha de desmuntar absolutament res del que es trobaran a dins de l’habitació.
No s’ha de moure cap moble. Tampoc cal moure res de la sala per accedir a
algun lloc secret per trobar algun objecte, tot està a l’abast, que no vol dir
que estigui a la vista.

A part d’aquestes tres normes bàsiques també marquem aquells objectes que no volem
que s’obrin o es toquin per diferents motius (per seguretat, per no provocar un
desordre, etc.) amb un adhesiu com aquest:

Figura 4.1.1: Imatge prohibit

Un cop marcades totes les limitacions se’ls indica una sèrie de llocs on no fa falta que
busquin pistes perquè no trobaran res i perdran un temps molt valuós. Aquests llocs van
des del lavabo (que és un lavabo normal dins del joc) fins als llibres (que són totalment
de decoració i no hi ha res amagat a dins).
Seguidament se’ls diu que en tot moment es podran comunicar amb nosaltres a través
de les càmeres i podran demanar totes les ajudes que considerin oportunes. Nosaltres
escriurem les pistes que creiem necessàries a través del programa dissenyat en l’entorn
de Visual Basic, que detallarem més endavant, i ells les rebran escrites a la pantalla de
temps que tenen a dins de la sala. Nosaltres veiem i escoltem en tot moment el què
passa dins del joc.
Finalment se’ls ensenya el vídeo de presentació amb el qual els participants s’endinsen
en la història que hauran de seguir un cop siguin dins de l’habitació i que els farà estar
més integrats en el conjunt del joc. Com a curiositat, aquest vídeo es va gravar en els
estudis de TVGirona amb la presentadora habitual dels telenotícies de la casa. El vídeo
recrea la transmissió d’una notícia normal d’un telenotícies, en la qual la presentadora
exposa el cas del Dr. Peredalta.
Un cop visualitzat el contingut del vídeo i els participants tenen clara la missió que han
de complir ja poden entrar a l’habitació i el temps es posa en marxa. 60 minuts per
aconseguir els objectius i sortir sans i estalvis de l’habitació.
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4.2 Joc de la bola
Aquest és un joc d’habilitat, es tracta d’aconseguir
fer arribar una bola de ferro a l’orifici que està més
amunt del panell que es veu a la fotografia.

Figura 4.2.1: Joc de la bola

4.1.1 Esquema i funcionament

Figura 4.2.2: Esquema joc de la bola

A l’esquema es mostra el funcionament del joc: en primer lloc estirant un fil de cada
costat es fa pujar una peça de fusta que conté la bola de ferro. Si el participant passa per
davant d’un forat erroni la bola cau i s’ha de tornar a començar.
En cas d’arribar al forat de dalt de tot, la bola cau per una rampa i entra dins d’una caixa
que conté el mecanisme que es descriu a la segona part de l’esquema: es tracta d’una
palanca que s’acciona quan cau la bola i fa sortir un llistó de fusta a l’exterior de la caixa
que conté una clau incrustada i que els participants poden agafar.
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La bola queda subjectada per una vara de ferro i quan tornes a col·locar el llistó de fusta
al seu lloc es torna a accionar la palanca i fa saltar la bola de ferro cap a la part inferior
del joc i et permet tornar a començar.

4.3 Joc dels fusos
En aquest joc els participants han de calcular les hores de cada ciutat marcada en el
mapa amb els fusos horaris també marcats, a partir de l’hora de referència de Londres
indicada en un rellotge de l’habitació.

4.3.1 Material i funcionament

Mapa amb els fusos horaris:

Rellotge: Hora de Londres

Quadre: Fotos de viatges a les ciutats

Un cop calculades les hores, les han d’ordenar segons els anys dels viatges a cada ciutat,
cada fotografia té un any marcat a la mateixa foto.

4.4 Joc de les fustes
En aquest joc els participants troben quatre fustes per l’habitació que han d’ordenar tot
fent quadrar els símbols que tenen dibuixats de manera que es formin símbols simètrics.
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Figura 4.4.1: Joc de les fustes

4.5 Joc dels botons

Figura 4.5.1: Joc dels botons

El joc que es vol construir funciona de la següent manera:
-

-

Inicialment els participants es troben amb un panell de 12 botons, que poden
prémer lliurement.
Cada botó té pintat un número, per diferenciar-lo de la resta.
L’objectiu és prémer la combinació correcta de botons per activar el motor, que
obre un compartiment secret on hi ha amagats altres objectes per avançar en el
joc.
Per trobar els botons correctes, prèviament hauran de resoldre un enigma que
es trobaran a l’habitació.
A part dels números, els botons també tenen uns símbols pintats amb tinta
invisible que només són visibles amb llum UV.
Per veure aquests símbols, primer hauran de trobar una llanterna especial.
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-

Els símbols correctes estan amagats per l’habitació.
Al prémer els botons amb els símbols adequats, es mostra la informació a la
pantalla LCD.

4.5.1 Material
A continuació es descriuen els components que s’han utilitzat per la realització d’aquest
joc:

Arduino UNO: placa programable, de la que ja hem parlat en el
capítol 3, amb entrades i sortides digitals i analògiques, amb un cost
reduït i una comunitat d’usuaris considerable al seu entorn.

Driver Motor L298N: un controlador doble full bridge, és a dir, que
permet fer servir dos motors (de corrent contínua o de pas a pas) i
controlar tan la velocitat com el sentit de gir de tots dos motors.
Informació detallada sobre L298N en aquest enllaç:
http://www.luisllamas.es/2016/05/arduino-motor-corrientecontinua-l298n/

Pulsador: és un pulsador de 25mm de diàmetre, com el que es fa servir
en les màquines recreatives arcade. Inclou un interruptor de 3
terminals. El joc requereix 12 pulsadors per tal de dur a terme l’acció
que es demana a l’usuari.

Pantalla LCD 1602: Pantalla LCD de 2 línies de 16 caràcters amb text
negre sobre fons amb il·luminació de color blau.

Placa Interfície I2C: es tracta d’una petita placa amb un xip I2C, que permet
controlar un display LCD de fins 20x04 utilitzant tan sols 2 cables.

Actuador lineal: és un dispositiu que converteix el moviment de
rotació d’un motor de corrent contínua de baixa tensió en moviment
lineal.
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Transformador AC-DC: Transformador de voltatge altern (fins a 230V) a
corrent contínua a 12V.

Altaveu: un petit altaveu de tipus brunzidor, que permet emetre senyals
acústics.

4.5.2 Esquema
Esquema general del joc i breu descripció de cada element:

Figura 4.5.2: Esquema electrònic joc dels botons

-

Arduino UNO: la nostra placa programable on connectem els diferents elements
d’entrada i sortida i que executa el software per controlar-los.
12 botons: són els botons d’entrada al nostre sistema. Cadascun d’ells està
connectat a una de les entrades digitals de la placa Arduino.
Driver L298: driver de potència. Rep 2 senyals des d’Arduino que es fan servir per
controlar l’actuador lineal.
Actuador lineal: és el sistema físic que rep els senyals del driver de potència i
obre/tanca el calaix.
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-

Interfície I2C: interfície sèrie mitjançant la qual l’Arduino mostra informació a
través del panell LCD.
Display LCD: panell en el que es mostra el text que transmet l’Arduino mitjançant
I2C.
Altaveu: brunzidor que emetrà sorolls en funció de les pulsacions que rebin els
botons.

4.5.3 Software
Dins del programa de l’Arduino, s’han implementat els següents estats:
-

-

-

-

-

Estat 0: és el mode inicial en el que es troba el joc quan s’engega. Aquest estat
permet controlar els botons per obrir i tancar el calaix i també per mostrar la
informació de debug a través del LCD.
Estat 1: aquest és el primer estat una vegada configurat l’Arduino en mode de
joc. El sistema està constantment llegint els estats dels botons d’entrada. Quan
premen els botons en la combinació correcta es passa a l’Estat 2.
Estat 2: una vegada els jugadors han introduït la primera combinació correcta de
botons el sistema entra en aquest estat. Disposa de 3 sub-estats:
○ Obrir el calaix: durant 40 segons, s’envia el senyal al driver del motor
perquè s’obri el calaix.
○ Espera: durant 30 segons el sistema no fa res, mentrestant el calaix
segueix obert perquè els jugadors puguin treure els objectes del seu
interior.
○ Tancar el calaix: durant 40 segons, s’envia el senyal al driver del motor
perquè es tanqui el calaix. Un cop tancat es passa a l’Estat 3.
Estat 3: aquest mode és molt semblant a l’Estat 1, el sistema està llegint l’estat
dels botons per comprovar quan s’introdueix la combinació correcta (que és
diferent a la del primer estat). Quan es premen els botons correctes es passa a
l’Estat 4.
Estat 4: aquest és l’últim estat del joc. Inicialment s’emeten una sèrie de sorolls
mitjançant l’altaveu per cridar l’atenció del jugador i després s’entra en un bucle
en el que es va mostrant una seqüència de caràcters en el display LCD.

4.6 Ràdio/Codi Morse
Aquest joc funciona de la següent manera:
-

Els participants veuen que han de sintonitzar la freqüència de ràdio 104.0FM.
Una vegada sintonitzat escolten un codi de quatre xifres codificat en codi Morse
que han de desxifrar.
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4.6.1 Material
Components utilitzats:
Transmissor FM Mini: Transmissor de ràdio FM

Codi Morse:

4.6.2 Esquema
Esquema del joc i explicació:

Figura 4.6.1: Esquema joc ràdio/morse

-

PC: Ordinador amb un arxiu mp3 en marxa que es va repetint en bucle.
Transmissor FM: Emet el so de l’ordinador a través de la freqüència FM de 104.0.
Receptor FM: Una ràdio que tenen els participants per escoltar el so que hauran
de desxifrar.

4.7 Joc de la corda
Aquesta és una prova cooperativa en la qual els participants es troben una corda que
penja del sostre en la primera habitació. Aquesta corda es pot estirar i provoca que
descendeixi una altra corda amb una clau lligada en la segona habitació, per tant fins
que no entren a la segona habitació no veuen perquè serveix la corda.
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4.7.1 Esquema i material

Figura 4.7.1: Esquema joc de la corda

Com es veu a l’esquema, quan el personatge de la dreta estira la corda es desenrotlla la
bobina de persiana que permet que descendeixi la clau quedant a l’abast perquè el
personatge de l’esquerre la pugui agafar. La molla de la bobina de persiana permet que
la corda retorni al seu lloc automàticament.

4.8 Joc del tacte
Aquest és un joc que treballa el sentit el tacte. Es tracta de que els participants posin la
mà a través d’un forat en una caixa on es troben uns números en relleu que han
d’aconseguir deduir.

4.8.1 Muntatge i esquema
Per fer el muntatge del joc es van tallar quatre fustes en forma de número i es van clavar
en una fusta plana. Posteriorment es muntaria una caixa tapada amb un forat a la tapa
superior per poder passar el braç. El joc està situat de tal manera que no es pot mirar a
simple vista el contingut de la caixa.

44

Figura 4.8.1: Joc del tacte

4.9 Joc dels pots
En aquest joc es tracta de trobar diferents pots químics que els participants aniran
trobant a diferents indrets que obriran o bé a directament a sobre alguna taula o dins
d’alguna bossa.
Un cop es troben els 6 pots que hi ha en total, s’han de posar en ordre de menys a més
pesat per tal d’obtenir la combinació de 6 xifres que en surt dels números que tenen
escrits els pots.

Figura 4.9.1: Joc dels pots
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4.10 Activar/desactivar bomba
En aquesta prova, tot i que el concepte global és el d’activar i desactivar la “bomba” del
Doctor, separarem el conjunt en tres conceptes per separat: Instal·lació, Programa i
Automatització.

4.10.1 Instal·lació
Per fer la instal·lació havíem de tenir en compte una sèrie de premisses per l’activació:
-

Quan premessin el botó d’activar la bomba s’havia d’engegar la sirena.
Si tornaven a prémer el botó no havia de passar res.

I unes altres per la desactivació:
-

4.10.1.1

Es desactivaria accionant dues claus.
Quan accionessin una sola clau no havia de passar res.
Si mantenien una clau accionada i accionaven la segona, no havia de passar
res.
Només es podia desactivar la bomba si accionaven les dues claus exactament
a la vegada, amb sincronia.

Material

Components utilitzats per fer el muntatge de la instal·lació:

Mini-relé Finder 46.52: Relé amb dos contactes commutats i 8A.

Relé Finder 55.34: Relé amb 4 contactes i 7A.
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Temporitzador modular Multifunció: Temporitzacor Multifunció Finder, la funció que
ens interessa en el nostre cas és la d’interval a l’inici de
comandament. El que fa és que el relé s’excita quan es tanca el
contacte de comandament i es per l’excitació quan ha transcorregut
un temps determinat. L’esquema seria el següent:

Figura 4.10.1: Esquema funció temporitzador 1

Temporitzador multitensió multifunció: Igual que l’anterior però d’una
marca diferent, Galve. El concepte de funcionament és el mateix i el
volem per fer exactament la mateixa funció que el de la marca Finder.
El seu esquema seria el següent:

Figura 4.10.2: Esquema funció temporitzador 2

Key switch amb de dues posicions: Botó amb clau de dues
posicions i retorn.

Pulsador normalment tancat:

Pulsador normalment obert:
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4.10.1.2

Esquema elèctric

Tot seguit es presenta l’esquema elèctric que s’ha muntat per obtenir el comportament
desitjat:

Figura 4.10.3: Esquema elèctric activació/desactivació bomba

L i N: Cablejat i connexions de Línia i Neutre
K1 i K2: Relés
S1: Botó normalment tancat / S2: Botó normalment obert / S3 i S4: Botons amb clau
T1 i T2: Temporitzadors multifunció

4.10.2 Programa
El programa de gestió havia de cobrir unes necessitats importants:
-

Mostrar el temps en pantalla als participants
Poder modificar aquest temps segons consideració
Activar i desactivar la bomba
Comunicació amb els participants a través de missatges de text que es
projectessin a la pantalla del temps
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4.10.2.1

Interfície

La interfície amb la que treballem és la següent:

Figura 4.10.4: Interfície programa control joc

Aquesta interfície ens permet portar un control del temps de joc, a part d’altres controls:
-

Sumar i restar minuts del temps de joc segons consideració. El balanç total
de temps queda registrat en un Label.
Activar i desactivar la bomba de forma manual a través de dos botons.
Controlar el volum de l’alarma perquè no resulti molest pels participants.
Enviar missatges de text a la pantalla que veuen els participants per qualsevol
tipus de comunicació.
Enviar un “ping” o senyal sonor per cridar l’atenció dels participants i fer que
mirin la pantalla.
Un registre de tots els missatges enviats i el moment el qual s’ha enviat.
Un registre del moment en el que s’ha activat i desactivat la bomba.
Control sobre l’automatització de la bomba.
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4.10.2.2

Pantalla de temps

Els participants tenen en tot moment la pantalla de temps a la vista. El temps pot estar
en tres estats diferents: normal, bomba activada i bomba desactivada.

Figura 4.10.5: Pantalla temps

4.10.3 Automatització
En un principi el control d’activació i desactivació de la bomba es feia manualment. De
manera que quan els participants premien el botó d’activació des del programa
activaves la bomba de manera manual i exactament el mateix procediment a l’hora de
desactivar. Per salvar aquesta situació es va dissenyar un sistema amb un sensor de llum
que detectava quan s’havia encès la sirena i per tant s’havia activat la bomba.

4.10.3.1

Material

Llista de material rellevant per fer el muntatge:

Arduino Nano: placa programable, explicada al capítol 3, amb
entrades i sortides digitals i analògiques.

Cèl·lula fotoelèctrica: dispositiu que permet transformar energia
lumínica en energia elèctrica mitjançant l’efecte fotoelèctric.
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4.10.3.2

Esquema i muntatge

El concepte és senzill, al mateix moment que s’encén la sirena també ho fa una bombeta
connectada al mateix punt que la sirena. Aquesta bombeta està col·locada just a davant
d’una cèl·lula fotoelèctrica de manera que al encendre’s la bombeta immediatament
excita la cèl·lula per l’efecte fotoelèctric.
Aquesta cèl·lula està connectada a la placa d’Arduino Nano de manera que podem saber
quan tenim senyal i quan no, a través de la programació d’aquesta placa i d’un control
a través del programa amb el que es controla el temps.

Figura 4.10.6: Esquema elèctric sensor llum

Per un correcte funcionament connectem un born de la cèl·lula fotoelèctrica a 5V i l’altra
al pin 14 de la placa Arduino, finalment connectem una resistència de 10k des del pin 14
fins a terra.

Figura 4.10.7: Muntatge sensor llum

El muntatge es va fer dins d’una caixa per si l’entorn no era prou fosc. Al quedar reposant
sobre un fals sostre no hagués fet falta.
Remarcar que es va buscar una solució que fos senzilla d’implementar i a la vegada es
pogués optimitzar costos.
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4.10.3.3

Software

A nivell de software tenim dos parts del programa per fer funcionar el muntatge.
Per una banda tenim la programació de la placa Arduino Nano per llegir la cèl·lula
fotoelèctrica a través del pin 14 i enviar el resultat a través del port sèrie:

Codi 4.10.1: Seqüència lectura sensor Arduino

Tot seguit tenim una part del programa principal de gestió, programat en Visual Basic,
que llegeix el port sèrie per saber si la sirena està activada o no.
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En primer lloc un timer per llegir pel port sèrie:

Codi 4.10.2: Timer per llegir port sèrie

Funció per llegir dades del port sèrie:

Codi 4.10.3: Funció llegir port sèrie
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Funció per decidir quin port COM es llegirà:

Codi 4.10.4: Funció llegir port

4.11 Sortida
Un cop han fet la segona prova dels botons la pantalla LCD s’encén i marca una
seqüència de cinc X. Aquesta seqüència et marca la posició que has de prémer al teclat
de sortida per poder obrir la porta.

Figura 4.11.1: Pany de sortida
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Capítol 5

L’empresa: FuGir
FuGir és una societat civil que es dedica a donar serveis d’oci relacionats amb els room
escapes. En aquest capítol veurem com es va gestar l’empresa, quin és el mercat objectiu
i la competència actual, el pla de màrqueting, l’organització i situació de l’empresa, i el
pla financer. En definitiva, presentarem el pla d’empresa.

5.1 Descripció del servei
El servei ofert per FuGir és un room escape. El room escape és un joc en equip,
cooperatiu, en el que et quedes tancat en una habitació o sala i has d’aconseguir sortirne en menys de 60 minuts mitjançant la resolució pistes, enigmes, trobant codis, claus i
altres objectes que s’han d’anar relacionant per tal de seguir el fil d’una història que et
manté en tot moment connectat amb els jocs o proves que es van resolent.
A partir d’aquesta idea cada empresa de room escape implementa els jocs segons li
convé o li ve de gust. En el cas de FuGir volíem que la complexitat dels jocs i mecanismes
no estigués limitada a nivell tecnològic. El fet de tenir coneixements d’informàtica i
telecomunicacions, entre d’altres, ens va permetre crear una tipologia de jocs més
sorprenent, a la vegada que efectius i de baix cost.
En el moment de buscar local ja vam tenir la previsió de tenir prou espai com per oferir
un segon nivell dins de la mateixa localització, d’aquesta manera es poden controlar
dues sales amb jocs diferents a la vegada.
Actualment estem utilitzant només un nivell, però ja estem dissenyant el segon nivell.
El següent pas serà adequar la segona sala en funció del nostre disseny.
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5.2 Socis
Actualment FuGir el formen quatre socis:

5.2.1 Bernat Busquets
Nom i Cognoms: Bernat Busquets Boada
Adreça: C/ Tomàs Mieres 2n A 17005 Girona
e-mail: busquets.bernat@gmail.com
Educació i formació:
-

Llicenciatura de Química, UdG
Cicle formatiu de grau superior en Anàlisi i Control, IES Montilivi

Experiència Laboral:
-

Project Manager, farmacèutica (Medichem)
Project Leader, farmacèutica (Pfizer)
Laboratori d’investigació, UdG
Producció, farmacèutica (Laboratoris Hipra)

-

Curs d’estadística aplicada
Taller de formació Lean
Certificació en Yellow Belt
First Certificate, University of Cambridge

Altres:

5.2.2 Jordi Bosch
Nom i Cognoms: Jordi Bosch Ravert
Adreça: C/ Maluquer Salvador 4t 3a 17005 Girona
e-mail: galleto82@gmail.com
Educació i formació:
-

Enginyeria Informàtica de Sistemes
Cicle formatiu de grau superior en Desenvolupament d’Aplicacions
Informàtiques

Experiència Laboral:
-

Botiga d’informàtica pròpia, App Informàtica
Encarregat, informàtica (PCBOX)
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-

Cap de magatzem, material esportiu (Fòrum Sport)

-

Curs de SEO
First Certificate, University of Cambridge

Altres:

5.2.3 Josep Mª Morell
Nom i Cognoms: Josep Maria Morell Saderra
Adreça: Av/ President Companys 51 17430 Santa Coloma de Farners
e-mail: jm.morell@gmail.com
Educació i formació:
-

Màster en Enginyeria Informàtica, UdG
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, UdG

Experiència Laboral:
-

Product Manager, Launchmetrics
Product Owner, Augure Spain SL
Quality Assurance Manager, iMente Global SL
Software developer, iMente Global SL

-

Certificat en Gestió de Productes
Metodologia en Gestió de Productes

Altres:

5.2.4 Aleix Saurina
Nom i Cognoms: Aleix Saurina Masó
Adreça: Av/ Joan Maragall 25 17430 Santa Coloma de Farners
e-mail: aleix.saurina@gmail.com
Educació i formació:
-

Enginyeria Tècnica Superior en Telecomunicacions, UPC

Experiència Laboral:
-

Empresa de Lleure pròpia, La Guilla
Professor de Matemàtiques, Física i Química, IES Santa Coloma de Farners
Director de Lleure, colònies i casals
Mosso de magatzem, Pujadas SL
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Altres:
-

Títol de Director de Lleure
Títol de Monitor de Lleure
Curs de Joomla

5.3 Pla de mercat
5.3.1 Definició del mercat
Vam decidir muntar el negoci a la ciutat de Girona, per proximitat i perquè es tracta
d’una capital de província amb un públic objectiu considerable i, alhora, poca oferta a
nivell d’oci pel què fa als room escapes. De fet, fins al moment d’obrir FuGir, només hi
havia un room escape a Girona.

Taula 5.3.1: Població Girona

Gràcies a la bona localització que el nostre local té a dins de la ciutat podem arribar a la
gran majoria d’habitants que vulguin acostar-se a peu. També tenim gent que ve d’arreu
de la província, gent que ve de Barcelona (on la moda del room escape ja està més
arrelada) i, especialment durant els mesos d’estiu, molts turistes que aprofiten el seu
pas per la ciutat per venir jugar al nostre room escape. Així doncs, ens trobem dos perfils
que vénen de fora: gent que està de pas, normalment de vacances, i busquen alguna
cosa per entretenir-se durant els dies que són a la ciutat, o bé grups que ja tenen una
cultura room escape important i que busquen nous reptes fora de la seva zona habitual.

5.3.2 Definició del públic objectiu
A l’hora de parlar de públic objectiu ens referim a totes aquelles persones a partir de 15
anys, amb curiositat per les noves formes d’oci i entreteniment, que volen tenir nous
reptes. Els menors de 15 anys poden també realitzar el room escape, però sempre
acompanyats d’un adult. Els grups són d’entre 2 a 6 participants. El tipus de nivell
socioeconòmic seria de perfil mitjà, ja que no es podria considerar una activitat
excessivament cara.
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Podríem esquematitzar la tipologia de gent que ve al nostre room escape de la següent
manera:

GRUPS D’AMICS

Tots aquells grups d’amics que poden saber o no el que és un room escape
però que busquen fer activitats d’oci plegats. Com a tipus concret de grups
d’amics ens trobem amb molts comiats de solter/a així com celebracions
d’aniversari.

FAMÍLIES

Les famílies són una tipologia de participants molt comuna a FuGir. Acostumen
a ser famílies que estan de vacances per la zona i venen a provar una cosa
diferent, o bé famílies residents a Girona que celebren un aniversari d’algun
dels membres.

PARELLES

EMPRESES

També s’està normalitzant venir a fer un room escape en parella per veure la
coordinació i l’entesa entre ells. Ens trobem moltes parelles ja aficionades a
fer room escapes.
Moltes empreses veuen la nostra activitat coma una oportunitat pels seus
treballadors. Les activitats de Team-Building es porten a terme per millorar la
cohesió de grup entre els membres d’un mateix departament o bé de tota
l’empresa, en cas d’empreses petites.
Taula 5.3.2: Tipologia dels grups

Al final, les necessitats i motivacions de compra de la majoria de perfils serà l’oci o el
repte que suposa realitzar una activitat nova i diferent. Però en el cas de les empreses
podem observar diferents objectius a l’hora de plantejar l’activitat:
-

Team-Building: Quan l’empresa porta els treballadors, volen que facin equip, es
coordinin i aprenguin a treballar junts. Fins i tot l’empresa en qüestió pot treure
conclusions dels rols que adopten els seus treballadors en situacions de pressió
i com es comporten a l’hora d’aportar idees a l’equip o rebre indicacions.

-

Risc d’exclusió: Empreses que treballen amb gent amb risc d’exclusió social,
volen exposar-los a situacions de treball en grup per compartir sensacions en un
grup i relacionar-se amb altres persones fora de la seva zona de confort.

Actualment l’oferta del servei de room escape a Girona la poden trobar únicament a
Escapis, que està situat al carrer Nord de Girona. Ja a la perifèria trobem
Claustroeuphoria a Palamós.

5.3.3 Anàlisi de la competència
Primer de tot cal dir que en el cas dels room escapes podríem parlar d’una competència
complementària ja que quan has fet un joc no el pots repetir i per tant no pots tornar a
la mateixa empresa per fer un altre room escape, a menys que tinguin més d’una sala.
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Dit això, quan parlem de competència ho fem en els casos en què un grup només té la
possibilitat d’escollir lliurement una de les opcions de room escape d’una ciutat en un
moment determinat.
En el nostre cas l’únic room escape a nivell de competència a Girona és Escapis. És una
empresa que té 3 anys i mig de vida i van ser els primers en obrir un room escape a la
ciutat. Tenen dues sales tot i que la segona sala la van obrir a posteriori. A nivell de
mercat i clients es pot dir que tenim exactament els mateixos, si bé és cert que a nivell
de dificultat el seu primer nivell és més per principiants i el nostre està més pensat per
gent que ja n’ha fet algun o ha tingut algun contacte amb el món dels enigmes i els room
escapes.
El que ens diferencia d’Escapis podria ser la qualitat dels jocs i la pulcritud. Nosaltres
tenim una varietat de jocs més nombrosa i amb un nivell de dificultat i de relació més
elevat. A nivell de pulcritud hem rebut comentaris de clients dient que directament no
netejaven i ho tenien molt brut.

5.3.4 Anàlisi D.A.F.O.

PUNTS FORTS DE L’EMPRESA
-

Localització (zona de pas)
Preus populars
No necessitat de crèdit bancari
Motivació dels socis
Oferir xecs regal
Possibilitat de reserves online
Bon posicionament als buscadors
online

PUNTS FEBLES DE L’EMPRESA
- Local petit
- Partida única, els clients no poden
repetir
- Ser 4 socis per prendre decisions
- Poc aparcament a prop del local
- Pàgina Web millorable
- Tenir
altres
feines
(poca
disponibilitat)
- Ambientació poc sofisticada

OPORTUNITATS EN EL MERCAT

AMENACES DEL MERCAT

- Poca oferta a Girona
- La gent no sap què és i ve per
curiositat
- Sector en alça, de moda
- Públic complementari en quant a la
competència
- Disseny d’un segon joc

- A la llarga els clients s’esgotaran i
s’haurà de canviar el joc ofert fins al
moment

Taula 5.3.3: DAFO FuGir
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5.3.5 Pla de màrqueting
Quan vam iniciar el projecte teníem molt clar que necessitàvem una marca i un logotip
potents, que cridessin l’atenció de la gent i que fos a la vegada familiar. El nom el vam
tenir molt clar: “Fugir”. Un verb català i que juga amb el fet de tenir els dígrafs “GI” de
Girona.
Amb el logotip vam tenir més problemes, sobretot amb els colors. El fet de ser 4 socis
va complicar la tria, finalment ens vam decidir per aquest entranyable personatge fugint:

Figura 5.3.1: Logo FuGir

De seguida vam veure clar que amb aquest logotip tindrem l’ocasió d’explotar el
personatge i fer noves escenes que es podran aprofitar a dins del local. La imatge de la
dreta és el rètol que tenim a l’entrada.
Amb Fugir volem arribar a ser el room escape de referència de Girona, sobretot per la
qualitat del joc però també pel tracte amb la gent i per les possibilitats que podem
arribar a oferir. De moment, amb només 4 mesos de vida, Fugir ja és el room escape que
et surt en primera posició quan fas una busca per internet de “room escape Girona”.

5.3.5.1

Política de preus

Al principi vam tenir molt clar que no podíem distanciar-nos molt del que ja oferien els
altres room escape de Girona a nivell de preus. Per aquest motiu vam decidir que faríem
les partides a 50€ independentment de la quantitat de persones que vinguessin a fer el
joc. Ara mateix acceptem grups de 2 a 6 persones.
De cara al futur volem fer un replantejament del preu. El principal motiu és que ens
trobem que fer pagar 50€ a grups de 6 persones és un inconvenient aparentment sense
importància però molest i recurrent, i més si venen directament al local i volen pagar en
efectiu. Això implica que els toca pagar 8,33€ per cap. Per això proposem que els grups
de 6 paguin, excepcionalment, 60€ així toca a 10€ per cap i és més pràctic. Plantegem
aplicar el preu a partir del mes de desembre o bé de cares al 2017.
Pel que fa al nivell 2 que hem començat a dissenyar tenim plantejat limitar els grups de
2 a 4 persones i fer pagar els 50€ tal com vam començar amb el primer nivell.
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5.3.5.2

Política de comunicació

Tenim clar que s’han d’explotar totes les formes de publicitat possibles, aquí n’explico
algunes que fem servir, d’altres que tenim pendents pel futur i d’altres que de moment
no necessitem:
-

-

-

-

-

-

5.3.5.3

Xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram. De moment les tres xarxes
principals on publiquem les fotos dels grups que passen per Fugir amb un
comentari personalitzat per cada grup. També publiquem notícies que puguin
ser d’interès pels nostres clients o bé promocions o descomptes.
Google (AdWords): Publicitat de Google. Pagues per sortir a dalt de tot en el
buscador però només pagues en funció dels “clics” que fan en el teu enllaç. De
moment no ho veiem necessari ja que trobem altres vies de publicitat gratuïtes
i un clic a la pàgina web no ens garanteix que vinguin a fer el joc.
Premsa escrita: Publicar publicitat als diaris o revistes d’àmbit local, comarcal o
provincial. Tot i tenir ofertes només vam aprofitar les promocions gratuïtes, de
moment no considerem important publicitar-nos en aquests àmbits.
Local: Aquí em refereixo al local físic. Estem en un carrer molt transitat i hi passa
molta gent. Per això tenim en ment que l’aparador sigui prou atractiu com
perquè la gent vulgui saber què hi passa a dins i vulgui venir a fer el nostre joc.
És una part del projecte programada per un futur proper.
Recomanacions (boca-orella): Considerem el boca-orella una forma de
publicitat o comunicació molt rellevant en el nostre tipus de negoci, per això és
important que els clients marxin amb molt bona sensació del que acaben de fer
i amb ganes de buscar la foto a les xarxes, compartir-la, valorar-nos a TripAdvisor,
etc.
TripAdvisor: Valoracions al TripAdvisor. De moment només fem servir aquesta
aplicació de valoracions per ser la que més s’utilitza a nivell de Catalunya. Quan
venen els grups a participar se’ls convida a fer-nos una valoració perquè hi ha un
percentatge de gent important que a l’hora de buscar activitats de lleure per
Girona es fien molt dels comentaris i valoracions del TripAdvisor. Aquí és
important que surtin contents per fer bones valoracions. Un conjunt de males
valoracions també pot ser un desastre pel negoci.

Política de distribució

A nivell de distribució som nosaltres mateixos qui gestionem les partides que fem a
través de la pàgina web, telèfon o contacte directe al mateix local.
Tot i així ens mantenim en contacte amb pàgines de promocions com poden ser Lets
Bonus o Cuponísimo, per si en un futur considerem que podem necessitar omplir els
espais que ara mateix no omplim amb partides on el benefici quedarà repartit amb els
respectius intermediaris.
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5.3.6 Previsions de venda
Quan fèiem números abans d’obrir comptàvem en fer entre 40 i 50 partides al mes, i
teníem la sensació que a l’estiu tindríem una baixada i seria més fluix. Aquests han estat
els números dels primers mesos:
Mes
Partides

Maig

Juny

Juliol

Agost

53

55

65

78

Taula 5.3.4: Distribució partides

Si fem una extrapolació comptem que durant els mesos normals tindrem unes previsions
de 50-60 partides, en canvi els mesos més forts podem arribar a 70-80 partides.

5.4 Pla d’organització
5.4.1 Localització de l’empresa
El local que es preveu destinar a l’activitat que es planteja es troba en un edifici d’ús
residencial. Ocupa un dels dos espais comercials situats a la planta baixa, a nivell de
carrer. Disposa d’una superfície útil total de 87,96 m2.
L’esmentat local es troba al Carrer de la Rutlla, 3, 17002 Girona.
Es van haver de fer obres per poder complir la normativa d’accessibilitat per persones
amb mobilitat reduïda. Aquestes obres consistien, bàsicament, en adequar un dels dos
lavabos amb les mides que marca la normativa.

Figura 5.4.1: Plànol local
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5.4.2 Elements d’immobilitzat necessaris per l’obertura de l’empresa
Immobilitzat immaterial
-

Programes informàtics: Chevolume (programa de control de so) – 15€

Immobilitzat material
-

Eines i utillatge: Cablejat, components elèctrics i electrònics – 800€
Mobiliari: Estanteries, taules i armaris – 700€
Equips informàtics: Pantalla, impressora – 400€

Immobilitzat financer
-

Fiança del local: 1.200€

5.4.3 Costos fixes mensuals
Sou promotor: 400€
Seguretat social promotor: 60€ (El promotor paga quota mínima d’autònoms a través
d’una altra empresa, la diferència de quota per ser una SL la cobreix Fugir)
Sou treballador: Seguretat social treballadors: -

Lloguer: 612,90€
Subministraments (aigua, llum, gas): 70€
Telèfon: 50€
Gestoria: 77€
Publicitat: Assegurança: 20€

5.4.4 Forma jurídica
Fugir va entrar en funcionament el Maig del 2016 de forma oficial.
D’entrada, al ser 4 socis i ser una empresa petita, vam decidir muntar una Societat Civil
(S.C.). En aquesta hi havia 2 socis capitalistes i 2 socis treballadors amb quota
d’autònom.
Properament tenim la intenció de passar de S.C. a S.L. (Societat Limitada), per tenir més
seguretat davant d’alguna incidència que es pugui causar a dins del joc.
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5.4.5 Organització interna i Recursos Humans
5.4.5.1

Funcions de l’emprenedor

Els socis treballadors tenim una sèries de tasques a realitzar dins de l’empresa:
-

Atenció al client
Administratives
Comptables
Comercials
Realitzar les partides

A nivell de personal de moment no tenim la necessitat de contractar a ningú més per
realitzar les partides. Si que ens trobem que en el moment que necessitem algú haurem
de buscar un autònom que pugui treballar en aquelles hores que se’l pugui necessitar ja
que només fem partides quan la gent les reserva però no estem totes les hores allà.

5.4.6 Assessors externs
Ara mateix tenim contractada una assessoria (ALFIC) que ens porta la part fiscal i laboral.
A partir del mes d’octubre ens portarà també la part comptable al passar-nos a SL per
facilitar que tot estigui fet correctament.

5.4.7 Obligacions fiscals
Hem trobat una sèrie d’aspectes fiscals que incideixen específicament en la nostra
activitat:
-

Llicència d’obertura: Llicència demanada a l’Ajuntament de Girona presentant
una memòria firmada per un enginyer. El cost va ser d’uns 400€
IVA: Règim general. 21%.
Impost societats: Estarem subjectes a l’impost de societats amb una tributació
del 30%.
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5.5 Pla Financer
5.5.1 Pla d’inversió i pla de finançament inicials

PLA D'INVERSIÓ INICIAL
Traspàs / / Drets de Franquícia
Locals (cost de compra / adequació)
Maquinària i Equips informàtics
Elements de transport
Mobiliari
Eines i utillatge
Fiança local
Matèries primeres ( estoc inicial )
Altres despeses (publicitat,…)
Provisió de fons

- €
4.000,00 €
500,00 €
- €
700,00 €
800,00 €
1.200,00 €
600,00 €
200,00 €
1.000,00 €
TOTAL

PLA DE FINANÇAMENT
Recursos propis
Préstecs
Capitalització de l'atur
Altres

9.000,00 €
9.000,00 €

TOTAL

9.000,00 €

66

5.5.2 Pla de tresoreria 1r any

Juny

Maig
Concepte
COBRAMENTS
Vendes
Altres ingressos

Cap atur
Prov. De fons
TOTAL COBRAT

PAGAMENTS

Proveïdors
Personal:
Sou propi
Autònoms
Sou treballadors
Seg. Social
Desp. constitucio
Lloguer
Subministraments
Quota Préstec
Tributs
Assegurances
Serveis externs
Altres
TOTAL PAGAT
SALDO
SALDO ACUM,

2500

3000

Juliol
3500

Agost
3500

Setembre
3000

Octubre
3000

Novembre Desembre Gener
2500

3000

3000

Febrer
2500

Març
2500

Abril

TOTAL
3000

2500

3000

3500

3500

3000

3000

2500

3000

3000

2500

2500

3000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

300
0

350
0

450
0

450
0

400
0

350
60

350
60

400
60

400
60

300
60

350
60

450
60

612
120

612
120

612
120

612
120

612
120

612
120

612
120

612
120

663
120

663
120

663
120

663
120

177

177

177

177

50
1520
1480
14018

50
1420
1080
15098

50
1470
1030
16128

50
1570
1430
17558

77

77

77

77

77

177

177

240
180
177

50
1209
1291
1291

50
1259
1741
3032

50
1599
1901
4933

50
1359
2141
7074

50
1309
1691
8765

50
1419
1581
10346

50
1419
1081
11427

50
1889
1111
12538

240

35000
0
0
0
35000
600
0
4550
420
0
0
0
7548
1440
0
480
180
1624
600
17442
17558
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5.5.3 Compte de resultats previsionals a 3 anys
INGRESSOS
Vendes

1r any
28.925,62 €

2n any
31.818,18 €

3r any
33.409,09 €

28.925,62 €

31.818,18 €

33.409,09 €

Proveïdors

495,87 €

661,16 €

661,16 €

Sou propi

4.550,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Autònoms

420,00 €

720,00 €

720,00 €

40,00 €

60,00 €

70,00 €

Lloguer

7.548,00 €

8.160,00 €

8.568,00 €

Tributs

480,00 €

480,00 €

480,00 €

1.190,08 €

1.322,31 €

1.322,31 €

180,00 €

180,00 €

180,00 €

1.342,15 €

1.755,37 €

1.755,37 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

TOTAL DESPESES

18.346,10 €

20.438,84 €

20.856,84 €

BENEFICI

10.579,52 €

11.379,34 €

12.552,25 €

Altres Ingressos
Capitalització de l'atur
Subvencions
TOTAL INGRESSOS
DESPESES

Sous personal
Seguretat Social
Despeses financeres

Subministraments
Assegurances
Serveis externs
Altres
Amortització immobilitzat
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Capítol 6

Conclusions i línies futures
En aquest projecte s’han assolit nocions teòriques i coneixements bàsics sobre l’Arduino
i la seva programació, així com tècniques per implementar funcions reals dins d’un room
escape amb diferents programacions i dissenys.
També s’ha posat de manifest com transformar els dissenys en jocs i enigmes que formin
part d’una oferta d’entreteniment dins d’un espai de negoci i com iniciar aquest negoci
dins del mercat d’oci.
A continuació s’expliquen les conclusions a què s’ha arribat de cadascun dels punts clau
del que s’ha treballat en el projecte.

6.1 Implementacions hardware Arduino
La part central del treball era conèixer l’Arduino i posar en pràctica algunes de les
opcions que ens permet la seva tecnologia. El fet de començar de zero amb els
coneixements d’aquest tipus d’implementacions ha fet que el procés hagi estat llarg a
l’hora de trobar les millors solucions per cada cas.
En el cas del joc dels botons la idea inicial que ens va sorgir era la de fer un quadre de
constel·lacions i que els botons fossin les estrelles. De seguida vam veure que es podia
complicar el conjunt del joc a nivell de comprensió pels participants i vam voler
simplificar l’acció que s’hi pogués dur a terme.
S’ha de dir que tampoc teníem clara la funció o el resultat del joc però almenys teníem
clar el disseny, la programació de l’Arduino és senzilla i ens permetia fer les connexions
tot i no tenir la finalitat del tot clara.
Els principals problemes que ens vam trobar amb aquest joc van ser a nivell de
connexions o males soldadures. Això feia complicada la posada a punt ja que costava
trobar on hi havia l’error. Després d’això vam implementar el mode debug i algunes
funcions extra que ens permetien trobar l’error més fàcilment.
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A hores d’ara encara anem depurant el codi i fins i tot canviant una mica alguna funció
per fer-la més entenedora de cara als participants.
Amb l’Arduino Nano i el sensor de llum ho teníem més clar. De manera provisional,
quan vam engegar FuGir, la bomba es posava en marxa manualment a través de la
interfície de control del joc. Això feia que la persona que feia el control hagués d’estar
pendent en tot moment de si premien el botó d’activació o no. Havíem de buscar alguna
manera d’automatitzar el mecanisme. Al principi buscàvem algun tipus de sensor que
detectés si hi havia corrent al circuit per saber si s’havia accionat però finalment ens vam
decantar per una opció més informal i de baix però igual d’efectiva com va ser el sensor
de llum.
En aquests jocs hem vist com solucionar un problema real mitjançant un sistema basat
en Arduino. Es pot pensar que només es tracta d’uns jocs, però es podria fer fàcilment
una generalització i aplicar una solució similar a altres entorns de tipus industrial,
logístic, etc.
També s’ha de valorar el cost: per un costat tenim Arduino, amb un preu molt competitiu
i fàcil d’aconseguir, i per l’altre el material, on no s’ha necessitat cap tipus d’element
d’una complexitat especial. Això fa que el cost total de la part electrònica sigui
relativament baix: aproximadament uns 200€.
Finalment s’ha de remarcar que al tractar-se d’un entorn programable ens trobem amb
un sistema molt flexible que ens permet modificar i ampliar les funcionalitats utilitzant
la mateix placa d’Arduino.

6.2 FuGir
L’objectiu del projecte era arribar a muntar un room escape practicable, utilitzar les
eines i el coneixement adquirits per crear jocs i proves enllaçades que els participants
poguessin resoldre.
A l’hora de muntar l’empresa vam començar amb la por de la viabilitat. Era un bon
negoci? La gent vindria? Té futur?
No totes les respostes a aquestes preguntes eren positives, sobretot al principi, però el
fet de ser una feina paral·lela a la que tots ja tenim va fer que es veiés amb més bons
ulls. També que tots quatre fóssim flexibles amb les obligacions dins de l’empresa va
ajudar a trobar una bona organització.
D’entrada vam constituir una Societat Civil, semblava que pel tipus d’activitat que fèiem
seria la manera més fàcil de gestionar la nostra activitat i la més econòmica a nivell
d’obligacions fiscals. A la llarga veiem clar que passarem a Societat Limitada per no
donar tant de pes a la responsabilitat dels socis i per quedar més ben coberts. Això
implica més obligacions, tan fiscals com comptables; cosa que ja hem començat a
treballar amb la gestoria.
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Tot i que fer un càlcul de viabilitat al cap de 4 mesos d’haver obert i havent vist que
l’activitat funciona és fer una mica de trampa, ha servit per comprovar numèricament
que realment és així i tenir consciència de les possibilitats que tenim amb això.
L’horari que fem a l’empresa és de 17.30 a 21.30h entre setmana i de 10h a 21.30h els
caps de setmana i dies festius. Això surt a unes 26 partides la setmana. Actualment
ocupem un 60% de la capacitat horària de la que disposem, això ens deixa un marge de
millora important només omplint o ampliant els horaris d’aquest nivell 1. S’ha de dir que
els mesos forts hem arribat al 90% del rendiment. Però això no treu que la capacitat de
creixement existeix.
Relacionat amb això, tenim en stand by alguna campanya publicitària amb algun diari i
també amb alguna casa de cupons. Però amb la situació actual, i el fet de no ser la feina
prioritària de cap dels quatre, fa que no es tirin endavant aquestes propostes.
Finalment, una de les millores que tenim pendents però que anem fent a poc a poc, és
invertir amb l’estètica del joc. Ara mateix es nota que les proves les hem construït
nosaltres mateixos i que falta mà professional en alguns punts, i creiem que és molt
important que la gent no vegi una estètica descuidada.

6.3 Línies de treball futures
Al voler mantenir el joc al dia, el fet de tenir més espai al local i el handicap que els
clients que ja han fet el joc no puguin tornar ens fan plantejar vàries línies de treball:

6.3.1 Joc actual
A part de l’estètica que ja hem comentat abans, ens trobem amb algunes millores
remarcables que tenim en ment i que ja hem començat a valorar i estudiar.
En primer lloc tenim dos ordinadors a dins del joc que treballen constantment. Un amb
el que poden interaccionar els participants per visualitzar un vídeo que contextualitza a
la gent amb la història i l’altre on tenim connectat l’emissor FM emetent la seqüència
del codi Morse que han de desxifrar. Ens trobem amb el problema de la temperatura,
aquests ordinadors s’escalfen i estan tancats perquè no siguin accessibles pels
participants, això fa que en alguna ocasió molt puntual ens haguem trobat que s’han
apagat.
La solució que ens plantegem és la de substituir aquests ordinadors per Raspberrys. Com
ja hem explicat en el capítol 3, les Raspberrys són capaces de realitzar les funcions
senzilles que pot realitzar un ordinador i són molt més petites i no s’escalfen tant. Només
ens falta solucionar algun tema de connexions que no acaba de funcionar.
Un altre situació que ens trobem és que hem d’estar pendents del que fan els
participants o bé en quin punt del joc es troben perquè quan demanin pistes hem de
saber quines els hem de donar. Pensant en un futur, això pot ser un inconvenient si la
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persona que controla ha d’estar pendent de dos sales a la vegada controlant dos grups
simultanis.

6.3.2 Segon nivell
El local en el qual es desenvolupa l’activitat és prou espaiós com per afegir-hi un segon
nivell. Per començar ara mateix tenim molts metres quadrats desaprofitats a l’entrada
on hi faríem una divisió per aprofitar espai de joc.
Un handicap important que tenim en aquest local és que, tot i que el fals sostre està a
2.5 metres, el sostre real es troba a 4.5 metres. Això ens crea una caixa de ressonància
que fa que el so reboti i tinguem problemes de reverberació i molt poca atenuació. Per
solucionar això vam demanar un estudi acústic per trobar possibles solucions,
bàsicament perquè els participants d’una sala i l’altra no es molestin.
Pel que fa al disseny tenim en ment el tema de la màgia. Això vol dir que intentarem
evitar els cadenats i utilitzar més els mecanismes i altres funcions automàtiques. Aquí
és on entra l’Arduino amb tot el seu ventall de possibilitats per treballar a través dels
sensors.
També tenim algunes idees per treballar amb làsers, com simular una xarxa de làsers
que no es pugui travessar, o bé que hagin d’enfocar el làser en algun punt per accionar
algun mecanisme.
El fet de pensar un segon nivell també obre la possibilitat de que tots aquells que ja
hagin fet el primer nivell puguin tornar per fer el segon.
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Apèndix A

Disseny del logotip
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Apèndix B

Fitxer Temporitzador
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Apèndix C

Fitxer Joc dels botons
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