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DESENVOLUPAMENT DE LA PARTIDA
Aquesta expansió només afecta la puntuació. Com sempre, el torn comença per l’acció 1. Col·locar una peça de 
territori, seguida de 2. Situar-hi un seguidor. 

COMPONENTS
•  12 fitxes de puntuació distribuïdes de la manera següent: 

5 puntuacions de ciutat 4 puntuacions de ciutat                     3 puntuacions de monestir

Imprimeix les fitxes en paper gruixut o cartolina (o bé enganxa-les sobre cartró) i retalla-les. 

PREPARACIÓ
Separa les fitxes de puntuació en tres piles (ciutats, camins i monestirs), deixant visible la cara en la qual apareix la 
informació. A continuació, barreja cada pila per separat i deixa-les al costat del marcador. Després, de cada pila, pren la 
fitxa superior i deixa-la a la dreta de la pila. Aquestes tres fitxes són ara les fitxes de puntuació actives.

Aquesta expansió s’ha dissenyat a partir del joc bàsic de Carcassonne i s’hi apliquen les mateixes regles.
Pots combinar Els agrimensors amb altres expansions, però encara no ho hem provat; per tant, si ho fas, t’hi hauràs 
d’arriscar sense regles oficials.

Per a cadascuna d’aquestes tres zones (ciutat, camí i monestir) sempre hi ha una fitxa de puntuació activa. Quan 
s’hagi de puntuar una zona, la fitxa de puntuació determina el nombre de punts que obté el jugador. Si puntues 
més d’una zona durant el mateix torn, totes aquestes puntuacions depenen de la fitxa de puntuació 
corresponent.
Si es puntua almenys una de les tres zones, al principi del torn següent s’han de retirar totes les fitxes de 
puntuació actives i es deixen sota les piles respectives. Després, pren la fitxa superior de cadascuna de les tres piles 
i deixa-la al costat de la pila (així, es converteix en la nova fitxa de puntuació activa). Si es completa alguna zona, 
però ningú no guanya punts (perquè no hi ha cap seguidor), les fitxes de puntuació actives romanen on són i no 
es substitueixen.

Aclariments pel que fa a les fitxes de puntuació

 

3. Puntuar

Jurat popular. En puntuar una ciutat, no 
s’aplica la regla que diu que només guanya 
punts el jugador que hi tingui majoria de 
seguidors. Així doncs, guanyen punts tots els 
jugadors que tinguin com a mínim un seguidor 
en aquesta ciutat.

Has completat una ciutat; com que la fitxa 
de jurat popular està activa, el jugador 
vermell (que té la majoria de seguidors) 
i el blau (que només en té un) reben 14 
punts cadascú.
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de ciutat

ActivaPila ActivaPila

Puntuacions 
de camí
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Els agrimensors
En aquesta miniexpansió, els agrimensors es desplacen per la regió de Carcassona, i determinen i revisen, una vegada i 

una altra, el valor de les seves terres. Cal planificar bé les coses i cal  esperar el moment adequat per puntuar.
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Via ràpida. En puntuar un 
camí, guanyes 5 punts, 
independentment de la seva 
longitud.

Revolta de pagesos. En puntuar un 
camí, cada peça on hi hagi una granja 
et resta 1 punt. Els estables no afecten 
la puntuació.

Monestir d’ermitans. 
En puntuar un monestir, 
cada peça adjacent on hi 
hagi un segment de 
ciutat et resta 1 punt.

Ruta de pelegrinatge. 
En puntuar un monestir, 
guanyes 1 punt més per 
cada peça adjacent on hi 
hagi un camí.

Setge. En puntuar una 
ciutat, cada escut atorga 1 
punt més.

Mercat ambulant. En puntuar 
un camí, guanyes el doble de 
punts.

Riquesa / Pobresa. En puntuar una ciutat, camí o 
monestir, guanyes 3 punts més o 3 punts menys. Així 
doncs, amb la pobresa és possible que et restin punts i, 
fins i tot, que acabis per sota dels 0 punts al marcador.

Com que la fitxa de barris baixos està 
activa, el jugador vermell només 
guanya 6 punts (no es puntua cap de les 
peces marcades amb una ).

Has completat dos 
camins; com que la fitxa 
de via ràpida està activa, 
el jugador vermell i el 
blau guanyen 5 punts 
cadascú pel seu camí.

Com que la fitxa de la revolta de pagesos està activa, el jugador vermell guanya 
4 punts pel camí que ocupa (no es puntua cap de les peces marcades amb una ).

Barris baixos. En puntuar 
una ciutat, aquests segments 
que la tanquen  no 
es tenen en compte per a la 
puntuació i no atorguen punts 
als jugadors.

Com que el monestir d’ermitans 
està actiu, el jugador vermell 
només guanya 5 punts (9 – 4) 
pel seu monestir (no es puntua 
cap de les peces marcades amb 
una ).

Com que la ruta de pelegrinatge està activa, 
el jugador vermell guanya 15 punts (9 + 
6) pel seu monestir (cadascuna de les peces 
marcades amb una t’atorga un punt 
més). 
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