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INSTRUCCIONS JOC DE L’OCACRUA 
 
1. Tele
Has perdut la tarda enganxat a la tele. Necessites desintoxicar-te.  

T’estàs 1 torn sense tirar. 
 
2. Utilització + utilització = re-utilització 
Comença l’escola i la teva filla, neboda, germana, etc. necessita els llibres. Tens dues 
opcions: comprar-los o bé que algú te’ls passi. 

Si els compres, avances 1 casella.  
Si n’obtens uns d’usats, torna a tirar el dau, multiplica per 2 la xifra que surti i 
avança. 
 

3. Veïnatge
Segur que saps dir el nom de 3 veïnes o veïns que viuen a la teva escala o al teu 
carrer. 

Si ho saps, vol dir que ets una veïna de les que saluda a l’escala. 
Si no ho saps, ja saps el que et toca... Retrocedeix 2 caselles per fer un 
passeig pel barri. 
 

4. Enher-gia (I)
Com és la bombeta que us il·lumina?  

Si és de baix consum, avanceu tots 1 casella.  
Si no ho és, tothom en retrocedeix 1. 
Si esteu jugant a l’aire lliure, n’avanceu tots 2. 
 

5. Capital-sisme (I) 
La transnacional on treballes trasllada la seva producció a un país de l’Europa de l’Est. 
Has estat víctima de la (i)lògica del neoliberalisme.  

T’estàs 2 torns sense jugar perquè trobis una altra feina. 
 
6. (Im)mòbil
Sou mobilòmans? Comproveu-ho. Apagueu, ara mateix, el telèfon mòbil i mantingueu-
lo apagat fins que acabi la partida. 

Si algun jugador es nega a apagar el seu mòbil, retrocediu tots 2 caselles. Però 
si algun jugador no en té, se salva de retrocedir. 
 

7. D’oca crua a oca crua, pensa i actua!
Avança fins a la pròxima oca, però NO tornis a tirar! 
 
8. Fes-te de festa
Digues les dates de la Festa Major del teu barri o poble. 

Si no ho saps, t’estàs 1 torn sense jugar, avorrint-te com una ostra avorrida. 
 

9. EmpreS.A.
Vols obrir un petit negoci amb un grup d’amics. Poseu-vos d’acord tots els jugadors i 
trieu entre muntar una societat limitada o bé una cooperativa.  

Si heu triat la societat limitada, mentre no treguis almenys un 4 no podràs sortir 
d’aquesta casella.  



 

 
Si heu decidit crear la cooperativa, pots demanar al jugador que vulguis que 
també tiri el dau i sumar el seu resultat al teu; podràs sortir de la casella i seguir 
avançant quan el resultat conjunt faci almenys 6. 
 

10. Transgènics – OMG (Ocultació Modèlica Garantida)
El blat de moro transgènic que menges (i et menja) et provoca cagarrines. 

T’estàs un torn sense jugar mentre et recuperes. 
 

11. Maquila
Treballes 18 hores al dia i estàs rabiós; busques un sindicat (un sindicat? ha, ha, ha!).  

Intercanvia’t el lloc amb el jugador que està més avançat. Si ho ets tu, torna a 
tirar i segueix jugant. 
 

12. AvioZó
La teva nova parella et convida a París en avió amb Viatges Voltor. Què fas? 

a) Mai no has vist la torre Eiffel i una nit romàntica és més intensa que una de 
coherència. 
b) Hi anireu però en tren, per lliure i us romantireu al lavabo de l’alberg.  
Si tries l’opció A, torna a tirar el dau i avança. Si tries la B, avança 3 caselles. 
 

13. Deter-gent
Fas servir detergents ecològics?  

Si no ho fas, vés a rentar-te la consciència 4 caselles enrere. 
 

14. D’oca crua a oca crua, pensa i actua!
Avança fins a la pròxima oca, però NO tornis a tirar! 
 

15. Col·lecVius
Tria un jugador i digues el nom d’un grup, col·lectiu, associació, etc. que treballa a la 
teva població per millorar la societat. La jugadora que has triat n’ha de dir un altre.  

Si ho sabeu, avanceu els dos 1 casella. 
Si no ho sabeu, retrocediu-ne 2. 
 

16. Ben-avingudes!
Encara divideixes les persones entre nosaltres i els altres? Digues el nom d’un parell 
de persones que coneguis personalment que hagin nascut fora de la Unió Europea.  

Si no ho saps, recula 3 caselles. 
 

17. Sindicats i Sindicades
En la negociació del conveni a l’empresa on treballes, Ccoo i Ugt es venen per un plat 
de llenties. Per millorar el conveni, els treballadors us uniu per pressionar la patronal.  

Si dius el nom de dos sindicats més que no siguin els “majoritaris”, avança 2 
caselles. (Ep!, les jugadores que caiguin en aquesta casella només poden 
repetir 1 sindicat que ja s’hagi anomenat anteriorment.) 
 

18. Proble-més
En un full reutilitzat, escriu 2 problemes del teu país que consideris greus; demana al 
company/a de joc que vulguis que faci el mateix. 

Si coincidiu almenys en un d’aquests problemes, tireu el dau i avanceu tots dos 
la suma de les vostres tirades. 
 



 

 
19. Acciona’t!
Ets una ciutadana molt activa, t’agraden les conferències, els cinefòrums, els 
concerts... que defensen causes justes. Però, n’has (des)organitzat algun?  

Si la resposta és afirmativa torna a tirar el dau i segueix jugant.  
 

20. Enher-gia (II)
A l’estiu sues la cansalada i la temptació de posar aire condicionat a casa és molt 
gran.  

Si en tens, digues en veu alta: “sóc un terrorista ambiental” (estàs contribuint a 
aguditzar el canvi climàtic), i venta durant un torn la persona que tinguis al 
costat, amb un ventall o algun altre estri que produeixi aire. 
Si no en tens, avança fins a la casella del jugador que està més avançat.  
Si ets tu qui va primer, enhorabona, no cal que avancis més! 
 

21. D’oca crua a oca crua, pensa i actua!
Avança fins a la pròxima oca, però NO tornis a tirar! 
 

22. Menjar escombraria
Unes amigues munten una festa amb Caca-cola, gots de plàstic i hamburgueses Mc 
Dóna-me'l. Què fas? 

a) Són les teves amigues i te les estimes tal com són. Vas a la festa i no els fas 
cap comentari.  
b) Com que no t’han tingut en compte a tu (les amistats) ni als altres (el món), 
et quedes a casa.  
c) Vas a la festa i aprofites un moment distès per animar-les a muntar la 
propera vegada una festa amb productes més sans i amb gots de vidre.  
Si tries l’opció A o B t’estàs 1 torn sense tirar. 
Si tries la C, torna a tirar el dau i segueix jugant. 
 

23. Enher-gia (III)
Marxes a dinar i deixes l’ordinador de casa encès. Quan tornes, et trobes que la 
pantalla s’ha sobreescalfat tant que ha provocat un curtcircuit i s’ha calat foc a casa.  

Retrocedeix 3 caselles. 
 

24. Alterinformació
Has regalat, en els últims 12 mesos, una subscripció d’Illacrua o d’una altra publicació 
alternativa (L’Avanç, Directa, Diagonal...)?  

Si ho has fet, avança 3 caselles.  
Si no ho has fet, agafa ara mateix el telèfon (el pots connectar per a aquesta 
causa), marca el 93 552 98 79 i regala una subscripció a Illacrua ara mateix. Si 
et subscrius ara, pots avançar 4 caselles! 
Si no ho has fet ni ho penses fer, retrocedeix 3 caselles. 
 

25. L’altre
El teu grup impulsa una lluita veïnal molt important i t’agradaria implicar-t’hi més. Però 
també tens ganes de quedar amb aquella amistat que no veus i que saps que està 
passant un mal moment. 

Si la majoria, incloent-te a tu, decideix dedicar més temps a la reivindicació 
veïnal, tira el dau i avança tantes caselles com la xifra que surti. 
Si la majoria opteu per dedicar unes hores a aquelles altres coses, queda’t on 
ets, però al torn següent avança el doble de caselles de les que et digui el dau. 
 



 

 
26. Ecologisme
Tens 1 minut per fer 3 rodolins amb 3 paraules relacionades amb l’ecologia que et 
proposin els teus companys.  

Si te’n surts, avança 3 caselles. 
Si no, torna a la casella d’inici. 
 

27. Ocacursa
Enhorabona, has caigut a la casella de l’Ocacursa! 

Avança 3 caselles i queda’t tan ample. 
 

28. D’oca crua a oca crua, pensa i actua!
Avança fins a la pròxima oca, però NO tornis a tirar! 
 

29. Guillotinisme (Capital-sisme II)
L’empresa on treballes no explota perquè t’explota. Què fas? 

a) T’organitzes i lluites per canviar la situació amb les altres companyes. 
b) Deixes la feina i en busques una altra.  
c) Et rebel·les pel teu compte i t’aprofites tu també de l’empresa abusant del 
telèfon, de les fotocòpies, pispant material, reduint la teva productivitat... 
Si tries l’opció A, tira el dau. Si treus 5 o més, avança 5 caselles; si no, queda’t 
on ets. 
Si tries la B, avança 1 casella. 
Si tries la C, tira el dau. Si treus 3 o menys, retrocedeix 3 caselles; si treus 4 o 
més, avança 4 caselles. 
 

30. Desplaça-ment
Per anar a treballar: 

a) Vas caminant o amb bici. Avança 4 caselles. 
b) Agafes el metro o l’autobús. Avança’n 2. 
c) Agafes el cotxe o la moto. Retrocedeix-ne 4. 
 

31. Programari lliure (Kill Win-2)
Utilitzeu GNU/Linux?  

Si una tercera part o més de les jugadores el fa servir, avanceu tots 2 caselles.  
Si no és així, els vostres vincles i enllaços amb el senyor Gates us fan 
retrocedir a tots 1 casella. 
 

32. Cata-là-là-là
El teu costum de passar-te al castellà cada vegada que algú et parla en aquest idioma 
impedeix els no-catalanoparlants d’aprendre la nostra llengua.  

Retrocedeix 3 caselles.  
 

33. Ràdio lliure
La primera jugadora que digui el nom d’una ràdio lliure avança 2 caselles. 
 
34. Màquina del temps

Avança fins a la casella 41. 
 

35. D’oca crua a oca crua, pensa i actua!
Ep!, no alcis els braços que encara no has guanyat.  

Encara que hagis caigut en aquesta casella, NO avancis més. 
             



 

 
36. Lectura
Digues el títol de dos llibres d’assaig que hagis llegit en els últims 12 mesos.  

Si no els dius, t’estàs 1 torn sense jugar. Qui primer es comprometi a passar-
te’n un aquesta setmana, i et digui el nom i l’autor, avança 2 caselles. 
 

37. Multil·lusionals
Pel teu aniversari la teva amiga et regala una caixa de Bombons Caja Rota. Com 
reacciones? 

a) L’acceptes, el seu detall t’ha fet il·lusió i no calen més plantejaments. 
b) Rebutges el regal i li expliques amb indignació els crims perpetrats per la 
marca dels bombons. 
c) Amablement li expliques que aquesta multinacional no respecta els drets 
humans. La pròxima vegada, que siguin de comerç just.  
Si tries A, pots seguir jugant, però avança només 1 casella.  
Si tries B, el teu to ha irritat la teva amiga, per tant, vas tu sol a la casella de la 
Xarxa de Consum Solidària (la 40) a comprar xocolata. 
Si tries C, avanceu, tu i els teus companys, 3 caselles. 
 

38. No-més tecnologies
T’has enfadat amb algú aquest any i li has cantat la canya per mòbil, empanenger o 
correu electrònic? 

Si és així, retrocedeix fins a la casella de la companya anterior i podràs 
enraonar-hi cara a cara. 
 

39. Escrip-Tura (!?)
Escriure cartes als diaris és una bona manera per denunciar moltes injustícies.  

Avança una casella per cada carta al lector que hagis enviat aquest any. Has 
de dir a la resta el tema i el mitjà de les cartes enviades. 
Si no n’has enviat cap, retrocedeix 5 caselles. 
 

40. Xarxa de No-Consum Solidari
Estàs a la botiga de la Xarxa de Consum Solidari. Digues 3 productes que pots 
comprar a una BIOtiga de comerç just.  

Si ho saps, enhorabona.  
Si no, retrocedeix 4 caselles. 
 

41. Màquina del temps
Retrocedeix fins a la casella 34. 
 

42. Rols royce
Si ets home, quan va ser l’ultima vegada que vas netejar el lavabo de casa teva?  

Si fa més d’un mes, retrocedeix 3 caselles. 
Si ets dona, quan va ser l’ultima vegada que vas fer bricolatge?  

Si fa més de sis mesos, retrocedeix 3 caselles.  
 



 

 
43. Amanida muscària
Aquesta nit tens a sopar la teva cap i vols fer una de les teves amanides famoses. Què 
fas?  

a) Corres a comprar enciam trocadero al Club del Gourmet d’El Corte Escocés. 
De la impressió, la teva cap s’ha ennuegat amb l’enciam. Porta-la corrents a 
l’hospital, que està 3 caselles enrere. 
b) Fas una amanida biològica que ni és tan bonica ni està operada a 
Corporación Dermopatética.  
Si expliques a la cap 2 inconvenients de l’agricultura sulfatada, avances 1 
casella; si no, et quedes on ets. 
 

44. Canta!
El plaer d’escoltar música no t’ha de tallar el plaer de fer-la. Poseu-vos d’acord tots els 
jugadors i canteu junts la tornada d’una cançó, la que vulgueu. Si ho preferiu, en 
comptes de cantar, podeu fer percussió picant les mans contra la taula: un jugador va 
fent ritmes i la resta l’han de seguir. 

Si canteu, avanceu tots 1 casella.  
Qui no ho faci, ha de tornar a la casella d’inici. 
 

45. Espai vital tribal
La teva útil habitació està plena de coses inútils. Digues 3 objectes que guardes a la 
teva habitació i que no fas servir. 

Si no en dius cap, és que no ets honest: retrocedeix 4 caselles per mentider. 
Si ets col·leccionista d’andròmines, retrocedeix-ne només 3. 
 

46. Culturitza't, culturitza'l
Vas tan poc a una biblioteca que, la vegada que hi vas, et passes quatre hores per 
trobar el llibre que busques.  

Retrocedeix fins a la casella núm. 36 per llegir algun llibre d’assaig. 
 

47. Oca-crua? OhKafeta! 
Oca-crua? Oca-rostida! 
 




