
 

La Porxada és una edificació

segle XVI per encàrrec del Consell de la Vila. Es troba al barri

davant de l’Ajuntament. En el seu

productes de la terra. A la guerra civil va ser destruïda per la força

ser reconstruïda posteriorment

Una mini expansió creada per Oriol Comas

Reglament 

Preparació 

La lloseta es barreja amb la re
tenir també 4 o 5 figuretes especials
qualsevol objecte diferenciador)
 

Col·locació d’una lloseta 

La lloseta amb La Porxada es pot

posa aquesta lloseta pot triar una de les següents

• Intercanviar un dels seus 
jugador que també 

o 

• Un plus de puntuació al final del joc
 

Si el jugador va optar per inter

jugador escollit pot acceptar el canvi, o no. Si el jugador nega el canvi, aleshores 

d’eliminar un dels seus meeples

partida. Si el jugador que col·loca La Porxada no té 

aquesta opció.  

Puntuació 

Si la ciutat amb La Porxada

tots els jugadors amb meeples

rebran una figureta especial. 

Puntuació final 

Tenir una figureta especial 

de la ciutat amb La Porxada quan aquesta es va tancar; també significa que e

que va col·locar la porxada va 

En aquest cas, tots els jugadors amb una figureta especial

ciutats inacabades que contenen

puntuació només es produirà si la ciutat que conté La Porxada

que ho va provocar va escollir

 

És una reedició de

La Porxada 

és una edificació històrica a Granollers. Va ser construïda

segle XVI per encàrrec del Consell de la Vila. Es troba al barri històric de la ciutat, 

davant de l’Ajuntament. En el seu temps fou un mercat agrícola i un lloc per comerciar 

productes de la terra. A la guerra civil va ser destruïda per la força aèria italiana i 

posteriorment. 

Una mini expansió creada per Oriol Comas i Comas. Il·lustració per Bascu

amb la resta de llosetes que s’utilitzaran per al joc.
figuretes especials (poden ser cubs de fusta, pinces de la roba, 

objecte diferenciador) 

 

amb La Porxada es pot utilitzar de dues maneres diferents. El jugador que 

pot triar una de les següents opcions:  

dels seus meeples que ja està en joc amb un altre
està en joc. 

Un plus de puntuació al final del joc. 

intercanviar meeples després de col·locar aquesta

jugador escollit pot acceptar el canvi, o no. Si el jugador nega el canvi, aleshores 

meeples que estigui en joc i ja no el podrà utilitzar en tota la 

Si el jugador que col·loca La Porxada no té meeples en joc, no pot triar 

amb La Porxada s’arriba a tancar i el jugador ha triat el bonus de puntuació, 

meeples a la ciutat en aquell moment (no importa la majoria) 

n una figureta especial. La ciutat amb La Porxada serà puntuada com

 al final de partida vol dir que aquell jugador estava a dins 

rxada quan aquesta es va tancar; també significa que e

col·locar la porxada va triar el bonus de puntuació. 

, tots els jugadors amb una figureta especial puntuaran totes les seves

inacabades que contenen meeples com si fossin acabades. Aquest bo

només es produirà si la ciutat que conté La Porxada s’ha tancat i el jug

que ho va provocar va escollir aquesta opció. 

És una reedició de 

da a mitjans del 

històric de la ciutat, 

un mercat agrícola i un lloc per comerciar 

aèria italiana i va 

i Comas. Il·lustració per Bascu. 

n per al joc. Es recomana 
, pinces de la roba, o 

diferents. El jugador que 

amb un altre d’un altre 

aquesta lloseta, el 

jugador escollit pot acceptar el canvi, o no. Si el jugador nega el canvi, aleshores ha 

no el podrà utilitzar en tota la 

en joc, no pot triar 

el bonus de puntuació, 

moment (no importa la majoria) 

serà puntuada com és habitual.  

tida vol dir que aquell jugador estava a dins 

rxada quan aquesta es va tancar; també significa que el jugador 

totes les seves 

. Aquest bonus de 

tancat i el jugador 


