
Dau 2017- Joc de participació “Ens han robat el dau!” 

 

 

Atestat dels Mossos d’Esquadra 

“A les 20.00 el guarda de seguretat tanca l’edifici i en connecta l’alarma. 

A les 20.13 l’alarma sona. El guarda triga 53 segons en arribar al punt on hi ha una finestra trencada. Truca al 

112 i manté la posició. 

Una patrulla d’agents arriba a les 20.26 i procedeix a entrar a l’edifici. Es confirma que algú ha robat el dau, 

que no hi ha ningú a l’edifici i que ningú n’ha sortit des que el guarda ha arribat a la finestra. 

Es constata que el temps mínim que li hauria calgut al lladre per anar de la finestra al dau és de 32 segons.” 

 

Diana Blanco: “Vaig quedar-me fins una mica més tard del que és habitual. No vaig veure ningú per 

l’edifici després de les 19.30, però vaig sentir algú al lavabo d'homes just abans de marxar. Al sortir 

vaig veure l'Oriol en un bar proper a Fabra i Coats. Ens vàrem saludar de lluny. Jo tenia pressa, havia 

de recollir el meu fill del bàdminton a les 20.00 i anava tard.” 

 

Oriol Bergés: “Vaig sortir de la feina i vaig anar a casa. A les 19.45 vaig tornar a un bar proper a Fabra i 

Coats perquè hi tenia una reunió. Vaig veure la Diana passar per davant poc després d'arribar. La 

reunió va durar 20 minuts. En acabar vaig tornar cap a casa.” 

 

Miquel Alemany: “Vaig sortir de Fabra i Coats a les 18.00 i vaig anar-me'n sol al cinema, la pel·lícula 
va durar de les 19.00 a les 20.45. Va estar bé, però m’esperava una altra cosa. Vaig tornar cap a casa 
xino-xano.” 
 
Miquel Alemany: “La Diana Blanco ha venut la seva casa recentment. Era una casa molt maca en un 
barri tranquil als afores de la ciutat. Crec que ara s’ha instal·lat en un pis petit més a prop de la feina.” 
 
Diana Blanco: “Fa pocs dies a la feina ens van fer una prova de sang per buscar drogues. Van venir a la 
sala habilitada i vam anar passant un a un. No hi hauria donat cap importància si no fos perquè alguna 
cosa no va anar bé amb la prova de l’Oriol. La hi van fer repetir l’endemà.” 
 
Oriol Bergés: “Fa setmanes que no parlo amb en Miquel. Des que em van oferir l’ascens que no ens 
entenem gens. Si jo dic blanc ell diu negre, si jo dic que sí ell s’hi oposa… La Diana afirma que no ha 
tingut cap problema amb ell, però penso que altres treballadors tampoc s’hi fan massa.” 

 
 

Personal que treballa a l’edifici. 

 

Josep López. Home. 48 anys. Casat. Grup sanguini B-.  

Miquel Alemany. Home. 54 anys. Solter. Grup sanguini A+ 

Núria Mestres. Dona. 27 anys. Soltera. Grup sanguini B-.  

Oriol Bergés. Home. 32 anys. Separat. Grup sanguini AB-.  

Diana Blanco. Dona. 41 anys. Separada. Grup sanguini 0-.  

 

Vídeo 

La policia científica indica que la sang és AB-. 

  



TEST 

 

Qui ha robat el dau? 

 

Josep López 

 

Miquel Alemany 

 

Núria Mestres 

 

Oriol Bergés 

 

Diana Blanco 

 

 

 

Per què han robat el dau? 

 

Perquè el lladre passa per un mal moment econòmic 

 

Pel valor sentimental del dau 

 

Per fer mal a algú altre 

 

Perquè el lladre té deutes per culpa d’una addicció  

 

El lladre el vol regalar a algú 

 

 

 

A quina hora han robat el dau? 

 

20.12 

 

20.14 

 

20.16 

 

20.18 

 

20.20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solució a les preguntes: 
 
Qui ha robat el dau?   Miquel Alemany 
 

 

Per què han robat el dau?  Per fer mal a algú altre 
 

 

A quina hora han robat el dau?  20.12 
 

 

Explicació 

 

La clau del misteri radica en el temps:  

 

 Sabem del cert que l’alarma va sonar a les 20.13, moment en què es va trencar la finestra de 

l’edifici que custodiava el dau.  

 Sabem també que cal un mínim de 32 segons per arribar fins l’urna i 32 segons més per 

tornar a la finestra.  

 

Com que el guarda va trigar 53 segons a arribar a la finestra és impossible que algú la trenqués, 

entrés, robés el dau, i sortís abans que ell hi arribés. L’única possibilitat és que algú hi fos dins de 

l’edifici, robés el dau i a continuació trenqués la finestra per sortir-ne. Per aquesta raó, sabem que el 

dau es va robar a les 20.12 (abans que sonés l’alarma). 

 

D’altra banda, l’Oriol i la Diana es van veure mútuament a l’exterior de l’edifici aquell vespre, mentre 

que ningú pot confirmar on va ser en Miquel. Aquest fet, unit al testimoni de la Diana que ens 

explica que no va veure ningú per l’edifici després de les 19.30, però que va sentir algú al lavabo 

d'homes just abans de marxar, ens apunta a que en Miquel Alemany s’hauria amagat a l’interior de 

l’edifici a l’espera que tanquessin les portes per tal de robar el dau minuts més tard.  

 

Finalment, caldria explicar com ha arribat la sang de l’Oriol a l’urna on s’exposava el dau. 

Considerant que l’urna no presentava cap element tallant (era semiesfèrica) i que el rastre de sang 

era molt visible, podríem pensar que algú havia posat la sang posat allà per incriminar l’Oriol.  

 

Sabem que el test sanguini de l’Oriol es va haver de repetir, i sabem que en Miquel havia cultivat una 

gran animadversió per l’Oriol des que li van oferir a ell el desitjat ascens. Té sentit doncs suposar 

que, per tal de fer-li mal i incriminar a l’Oriol, el Miquel robés la sang per a posar-la a l’urna un cop 

robat el dau.  

 

 

 

 

 

 


