
Street Escape 

Rutes gamificades  autoguiades   

amb una APP per a mòbil 

Un nou concepte de producte turístic:  



• El turista descobreix una població, museu, monument o territori, al mateix temps 
que realitza una aventura  on ha de descobrir un enigma final 
 

• Cal anar superant reptes. Amb cada repte superat s’obtenen uns punts. També se 
sumen punts segons el temps emprat en superar el repte. Pot afegir-se pressió 
activant un contrarellotge (com als escape room) 
 

• Amb cada repte, va descobrint-se la història, folklore, gastronomia, anècdotes, etc 
del lloc visitat. Ja sigui com a introducció al repte o com a recompensa en superar-lo 
 

• La informació pot donar-se en format de text, audio o imatge (foto o vídeo) cosa 
que el fa més accessible i més atractiu. Podem fer que un personatge teatralitzat 
ens condueixi durant l’aventura 
 

• Al final de l’aventura, el jugador veu la puntuació 
     obtinguda i la seva posició al rànquing. Es pot donar  
     un premi al millor classificat, al final de la temporada 
 



 
 • Resolent els reptes, el turista, a més de la informació pot obtenir pistes per 
descobrir l’enigma final, i també recompenses ofertes 

     per museus, restaurants, comerços  o d’altres serveis 
     turístics (entrades 2x1, descomptes, deferències,  o  
     d’altres avantatges) Amb això impliquem els agents locals 
     i els  promocionem 
 
 
• Amb les recompenses aconseguim retenir més temps al turista o  l’incentivem per 

tal que torni 
 

 La ubicació dels reptes ve determinada per geolocalització 
(ubicació del mòbil activat) i fins que el turista no està a “X” 
metres del punt, no s’activa el repte. És a dir, no pot jugar-se des 
del silló de casa, sinó que cal estar físicament al lloc 

 
 



• Algunes proves poden consistir en fer fotos (des de la pròpia APP) i  oferir-se 
punts addicionals si es pugen a les xarxes socials, com ara Instagram o Twitter, 
amb la qual cosa aconseguim difusió i prescripció del producte turístic i de la 
destinació, de forma gratuïta, per part del participant en l’aventura 



BONUS TRACK 

Amb aquest  bonus track  podreu  jugar una mini-aventura en el  

Museu-Arxiu Tomàs Balvey  

(Casal Dr. Daurella – Carrer Dr. Daurella, 1) 

Per jugar-hi cal  introduir el game pin  403168948 

 

• Al final de l’aventura pot oferir-se un 
premi o complementar-lo amb un bonus 
track (mini aventura) per realitzar en un 
museu o monument concret que volem 
que el turista visiti 
 

• Es pot incentivar que es jugui el bonus 
track  amb un nou premi final 
 

• El bonus track  pot jugar-se el mateix dia 
o qualsevol altre dia. Amb això 
aconseguim perllongar la visita o que el 
turista torni un altre dia a la nostra 
destinació 



• Si volem, podem preparar l’aventura de tal 
manera que pugui jugar-se les 24 hores del 
dia. De manera que un grup d’amics pugui 
decidir-se a fer la ruta després de sortir de 
sopar, o qualsevol  dia i hora de la setmana 

• L’obtenció de  recompenses en establiments i equipaments, en horaris que aquests 
són tancats, incentivarà  l’efecte “retorn” a la destinació, quan siguin oberts, per  tal 
de  poder-ne  gaudir 



• L’accés a l’aventura és mitjançant un game pin que 
podem decidir oferir-lo gratuïtament, o bé 
monetitzarlo  (fent pagar per cada  game pin) 
 

• També es poden obtenir  ingressos  
      demanant  aportacions  als negocis 
      que ofereixen recompenses,  dins del  
      joc,  en concepte  de publicitat  
 

• El producte turístic pot estar accessible de forma 
continuada o bé  habilitar-lo en períodes concrets 



• Si es vol,  pot crear-se una aventura per a  esdeveniments puntuals, 
activitats after the meeting del sector MICE o de team building  



Aquest format de producte turístic, en ser el d’una aventura gamificada, es atractiu per a 
qualsevol tipus de públic, però és especialment  indicat per a: 

 
• Públic familiar. Pel seu aspecte lúdic,  que el fa molt atractiu per als més petits 

 
• Grups d’amics. Que decideixen competir  fent  l’aventura per equips 

 
• Públic juvenil. Que mai s’apuntaria a una visita guiada convencional 



Aquesta proposta a més, resulta molt adient per poder seguir fent cultura i 
turisme en temps de coronavirus, ja que: 
 

• Es pot realitzar per bombolles de convivència 
 
• No cal interactuar amb altres persones ni tampoc amb un guia 

 
• Es pot fer en l’horari permès i/o quan hi hagi menys gent pel carrer  

 
• Es fa amb el mòbil propi, per tant no hi ha risc de transmissió de virus 

 
• Es pot fer amb la mascareta posada 

 
 

En temps de Coronavirus… 



Més informació i contacte: 

Josep Maria Pey 
 

Tel: +34.675.684.464 
Email:  jmpey@elgenerador.cat 

www.elgenerador.cat 


