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L’expansió 
 
L’expansió consta d’una nova peça que representa una moneda 
identificativa del Rei Pere III, i que s’incorporarà al joc barrejada amb les 
llosetes de territori. 
 
 

Ambientació històrica 
 
Pere III el Cerimoniós (1319-1387) fou sobirà de la Corona d'Aragó, amb 
els títols de compte de Barcelona, rei d'Aragó i rei de València i de 
Sardenya. Mes tard també va ser rei de Mallorca, duc d'Atenes i Neopàtria 

i, per últim, compte d'Empúries. 
 
Va ser un home valent i intel·ligent, però també geniüt i ambiciós que va governar durant cinquanta-dos 
anys. En aquest temps va fer estada a Manresa, com a  mínim, tres vegades i va concedir als manresans 
més d'un centenar de privilegis, entre els que destaca la construcció de la Sèquia. El dia 23 d'agost de 1339, 
Pere III, atenent les súpliques dels consellers de la ciutat, els va concedir permís per construir una sèquia 
que, agafant les aigües del riu Llobregat a l'alçada de Balsareny i portant-les fins a Manresa, acabés amb 
els greus problemes de sequera que patia la ciutat. També va ser ell, conjuntament amb el Papa Climent VI, 
qui va rubricar l’acord per finalitzar la Sèquia que els manresans varen signar amb Miquel de Risomà, 
successor del Bisbe Galzeran Sacosta. 
 
 

Preparació de l’expansió El Rei Pere III 
 

• Si es juga conjuntament amb l’expansió Misteriosa Llum, se separen les peces de territori en tres 
piles més o menys iguals. En la primera pila es barreja la peça del Monestir de Montserrat 
(expansió Misteriosa Llum), en la segona la peça corresponent a l’expansió El Rei Pere III i en la 
tercera pila es col·loca la peça de l’església del Carme de Manresa (expansió Misteriosa Llum). 

• Si no es juga amb l’expansió Misteriosa Llum, la peça de l’expansió es col·loca més o menys, a la 
meitat de les peces de territori per pillar. 

 

Desenvolupament de l’expansió El Rei Pere III 
 

• El jugador que treu la peça de l’expansió, agafa tantes peces de territori com jugadors participen a 
la partida. Escull la que li interessa més i reparteix les altres a la resta de jugadors, de la manera que 
li interessi més.   

• Començant pel jugador que ha tret la peça de l’expansió, es fa una ronda on cadascú col·loca la 
peça assignada. 

• La peça de l’expansió es retira del joc i el joc continua amb normalitat . 
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Una observació a tenir en compte 
 

• A vegades, per fer més àgil la partida, es permet que quan un jugador acaba de col·locar una peça 
de territori, ja n’agafa una altra de la pila per, d’aquesta manera, tenir més temps per pensar quina 
serà la seva següent jugada. Si es juga d’aquesta manera, quan un jugador treu la fitxa del rei Pere 
III, ha d’avisar de seguida, deixant la peça sobre la taula de cara amunt. Els altres jugadors 
completen la ronda posant en joc la peça que ja tenen a la mà, però un cop col·locada, no agafen 
cap més peça de territori de la pila. 

 

 


