Benvolguts agents.
Aquest any hem programat 3 activitats lúdiques fantàstiques sota el nom de “El ressorgiment
dels Antics 2018” que tindran lloc entre setembre i novembre d’aquest any. Es pot participar a
totes les activitats o només a les que més us agradin. Com sempre, de manera totalment
gratuïta, però aquest any es obligatori apuntar-se al correu electrònic
macvisites.acdpc@gencat.cat.
Aquest any, com els altres, també haurà premis pels millors classificats!! La manera
d’aconseguir-los serà responent una sèrie d’incògnites que us presentarem en un dossier el
darrer dia i que haureu de resoldre amb les dades que us anirem subministrant fent les
diverses activitats. Aquestes incògnites les anomenarem respostes finals.
Com podreu veure, la darrera de les activitats es basa en un joc de cartes que hem creat
especialment per la ocasió. El mateix dia de l’activitat us farem entrega de la baralla de cartes
amb la que jugareu (reglament se us enviarà amb quan feu la inscripció, amb temps necessari
per a que ho pugueu repassar tots els que vingueu).
Participar en les activitats 1 i 2 us permetrà disposar de fins a 2 cartes addicionals a dita baralla
(una carta exclusiva i limitada garantida només per participar a cadascuna de les activitats, la 1
i la 2). Quines activitats són aquestes?:
ACTIVITAT 1: dissabte 29 de setembre (entre les 16:00 i les 21:00).
Benvolguts agents especials,
Dissabte 29 de setembre organitzem la primera de les tres activitats englobades sota el nom de
“El ressorgiment dels Antics”. En aquesta, us trobareu un munt de jocs de taula de temàtica
històrica en els que podreu participar com a grup i enfrontant-vos a d’altres grups també!!
Aquesta jornada la portaran els experts jugadors de l’associació “La Cofradia” que ajudaran a
tots els participants a assolir els diferents reptes que tindreu que assolir. Podreu participar a
jocs emblemàtics com són: Coliseum, Conquest of empires, Tribuno, Ars universalis o fins i tot
el Blood Rage o el Stone Age. Haurà molts per escollir.
Si el que us interessa es continuar amb la resta d’activitats relacionades que farem, aquest dia
rebreu informació necessària per respondre a tres de les preguntes del qüestionari “respostes
finals” que rebreu el dia de la darrera i de les activitats (el 10 de novembre) i que us ajudarà a
aconseguir els premis als millor classificats.
Recordar-vos que a més a més, només per participar a aquesta activitat, tindreu el dret a rebre
el 10 de novembre una carta addicional per la vostra baralla, l’agent especial veterà de la
secció 2 del MAC.

Següents activitats relacionades:
-

27 d’octubre: partides de jocs temàtics i rol. Presentació del joc “els sectaris de
Castronegro” (respectuosa versió d’un gran clàssic).
10 novembre: el ressorgiment dels Antics 2018. Joc de cartes de creació pròpia on
finalitza la trilogia “el ressorgiment dels Antics”

ACTIVITAT 2: Dissabte 27 d’octubre (entre les 16:00 i les 21:00).
Aquest dia, podreu participar a una jornada de jocs de taula de tota mena de temàtica on les
editorials col·laboradores ens mostraran novetats i els seus jocs clàssics de la millor manera
possible, jugant. També podreu participar a partides de rol preparades especialment per
l’associació “Sants-Niggurath” que, amb l’ajut de la editorial Nosolorol, ha desenvolupat una
sèrie de d’aventures aptes tant per a públic infantil/familiar com per a experts.
Es farà, a més a més, un esdeveniment molt especial. La presentació d’un joc exclusiu, els
sectaris de Castronegro, (respectuosa versió d’un gran clàssic) i creat per la ocasió pels nostres
aliats de l’associació “la Cofradia”. Jugueu a aquest joc per descobrir (o no) l’existència d’un
possible traïdor entre les files de la secció 2 del MAC, segurament un dels principals causants
dels problemes als que ens enfrontem aquest any.
Si el que voleu fer es participar a totes les nostres activitats, a aquesta activitat tindreu molts
extres!! Aquest dia rebreu:
-

-

Les dades per poder esbrinar les respostes a tres de les preguntes del qüestionari
“respostes finals” que rebreu en finalitzar l’activitat del darrer dia (el 10 de novembre)
i que us podrà ajudar a guanyar els premis als millors classificats.
A més a més, aquest dia, podreu esbrinar qui va ser el traïdor que ens va fer caure en
desgràcia participant al joc exclusiu “els sectaris de Castronegro”.
Per finalitzar, tots els participants tindreu dret a rebre el 10 de novembre la carta
promocional exclusiva “membre de la confraria interna” per enfortir el vostre equip
d’assalt de l’activitat del 10 de novembre.

ACTIVITAT 3: 10 de novembre (entre les 19:00 i les 23:00).
El Ressorgiment dels Antics 2018. Fent servir un joc de cartes de creació pròpia (mescla entre
un joc de creació de baralla i un de gestió de daus), els investigadors aniran avançant per
diferents escenaris, reunint les millors cartes possibles per assolir el repte definitiu, abatre un
Antic invocat pels sectaris!!!
El reglament per jugar al joc el rebran els inscrits uns dies abans per a que puguin aprendre a
jugar i venir amb la lliçó ben apresa a l’activitat (i no caure a les tretes i joc brut dels malignes
sectaris).
Com sempre fem, podeu participar només a aquesta activitat o venir amb la experiència d’haver
participat a les dues anteriors. Cosa que us ajudarà si el que voleu es ser els millors classificats
d’aquest any i aconseguir els interessants premis que tindrem.
Per ajudar-vos a aconseguir els punts necessaris per guanyar, a cada escenari que superin,
rebran un text necessari per respondre a alguna de les preguntes del qüestionari “respostes
finals”. serà respondre correctament a aquestes preguntes el que us faci guanyar aquesta edició
de “el ressorgiment dels Antics”.
Quan rebreu aquest qüestionari? Un cop us hàgiu enfrontat al maligne Antic, que serà el
desafiament final d’aquest any, guanyeu o perdeu, rebreu un qüestionari final que haureu
d’omplir i entregar a la sortida per optar als premis. Per omplir-ho, hauran de fer servir tota la
informació rebuda en les anteriors activitats i en aquesta mateixa. (serà curt, no us preocupeu,
ja que l’antic us haurà devorat a tots abans!!! ).

Si perdeu molts dels escenaris i no trobeu les respostes definitives, no us desanimeu!!! Ja que
es possible que amb bona memòria, capacitat deductiva i mantenint sencera la vostra cordura,
pugueu respondre igualment a moltes de les preguntes.
Bona sort agents!!

