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L’expansió 
 
L’expansió està formada per:  
 

• 1 plantilla de 14 caselles disposades en 7 files i 2 columnes, limitada 
als extrems per la ciutat de Manresa (4 caselles) i per la muntanya de 
Montserrat (2 caselles). Entremig queden 8 espais en els quals es 
podran jugar llosetes de territori. 

 

Preparació de l’expansió “Manressonne”  
 

• Es disposa la plantilla fent que les quatre caselles de Manresa quedin 
situades, aproximadament, al centre de la taula. Una altra fórmula 
possible és que les muntanyes de Montserrat quedin col·locades a 
l’extrem inferior de la taula de joc. 

• L’expansió afavoreix que el joc es concentri al voltant d’aquesta 
plantilla. 

 

Funcionament de l’expansió  
 

• Per facilitar que tots els jugadors/es acabin jugant els mateixos torns, 
farem una pila amb 18 llosetes on també hi posarem la lloseta inicial 
(amb el revers fosc) que es barrejarà amb les altres. Tots els jugadors 
agafen la lloseta corresponent d’aquesta primera pila. La resta de 
llosetes es poden posar en dues piles iguals sense que tingui més 
efecte que un cert ordre a la taula de joc. 

• Al seu torn, els jugadors/es poden col·locar les seves llosetes al 
voltant de Manresa (8 possibilitats) o de Montserrat (4 possibilitats, 
si la plantilla s’ha col·locat a l’extrem de la taula). No es poden 
col·locar llosetes si no estan connectades amb Manresa, Montserrat 
o amb altres llosetes col·locades anteriorment. 

• Tots els «meeple» col·locats en les 8 llosetes situades entre Manresa 
i Montserrat rebran un punt extra en finalitzar la construcció o al final 
del joc (en cas de ser una construcció sense acabar o un camp). Els 
«meeples» que formin part o connectin amb construccions d’aquesta 
zona però que no estiguin situats en aquestes 8 llosetes no rebran punts extres. 

• Manresa i Montserrat són zones ja construïdes. No s’hi pot posar cap «meeple». A efectes de 
pagesos, la ciutat de Manresa compta com a ciutat acabada. Montserrat té només efecte decoratiu 
i compta com a prat a tot el seu voltant. 


