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SORT i les poses aquí
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PREPARACIÓ!
Baralla les cartes de la
CAIXA COMUNITAT i les
poses aquí cap per avall.
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EL BANQUER

LA BANCA

Un dels jugadors a de ser escollit Banquer. Aquest s'encarregarà
de la Banca i les subhastes.
És important que el Banquer guardi els seus fons i propietats
personals separats de la Banca.

Guarda tots els diners, títols de propietat que no tinguin els Juagadors. És l'encarregada de pagar.
Recull tots els pagaments fets pels jugadors, sigui per compres o multes. Ven i subhasta propietats.
Ven cases i hotels. Fa prestecs als jugadors que hipotequen les propietats.
La Banca mai es queda en fallida. Si la banca es queda sens diners, el banquer pot donar pagarés.

ÓN HAS CAIGUT?
COM ES JUGA?
1)UNA PROPIETAT SENS AMO: Hi han tres
COM GUANYAR: Se l’únic jugador que queda en el tauler
tipus de propietats.
sens haver fet fallida.
Per aconseguir-ho caldrà comprar propietats i cobrar lloguers
als jugadors que caiguin en elles. Amb grups de propietats es
podrà pujar els lloguers i edificar cases i hotels que faran
augmentar els beneficisis.
QUI COMENÇA: Els jugadors han de tirar els daus i surt el que
hagi tret el número més alt.
EN EL TEU TORN: Seguir el sentit de la fletxa de la casella de
sortida. Un cop caiguis en una casella, aquí veuràs que passa.............>
Cada cop que passis per la casella de sortida, la Banca et
SERVEIS
SOLARS
ESTACIONS
donarà 200€.
PÚBLICS
Grup colors
Si es treuen dobles, es torna a tirar. El tercer cop que surtin, es
va directe a la presó sens cobrar els 200€.
Es podrà comprar la propietat damunt la que has
Quan has acabat de jugar li tocarà al jugador de l’esquerra.
caigut, pel preu imprés a la casella del tauler.
Pagar a la Banca i aquesta donarà títol propietat.

2)UNA PROPIETAT D’UN ALTRE JUGADOR:
Hauràs de pagar el lloguer marcat en el títol
de la propietat. Si estigués hipotecat, no s’ha de
pagar lloguer (el títol haurà d’estar cap per avall).
Si el titular de la propietat té totes les propietats
dels solars amb el mateix color, el lloguer a pagar
serà el doble. Un cop es tenen tots els solars del
mateix color es pot construir cases i hotels.
Per posar hotels prèviament has d’haver construït
4 cases. Els lloguers quan hi han edificacions de
cases i hotels, consten en cada tipus de propietat.
Les Estacions i Serveis públics dependrà del nombre
de propietats que es tinguin de cada sector.
En cada títol especifica els lloguers a pagar.
Els valors de les hipoteques estan en cada títol de
propietat. Quan s’aixequi pagarà 10% d’interesos.

3)CASELLES SORT I CAIXA COMUNITAT: Seguir les instruccions de cadascuna de les targetes. Abans de començar cal barallar les targetes.
4)CASELLES IMPOSTOS: Pagar el que marqui la casella. S’ha de pagar a la Banca.
5)CASELLA ANAR A LA PRESÓ I PRESÓ: Anar a la presó. La casella de la presó si va també per si surt en alguna de les targetes de la sort o caixa comunitat o per haver tirat
3 cops seguits dobles. Si es cau a la casella de la presó, només hi vas de visita, o sia podràs continuar jugant. Per sortir de la presó es podrà fer pagant una multa de 50€, i es
podrà continuar jugant automàticament. Amb una targeta de ”quedar lliure de la presó”. En els tres torns que tens sens jugar tiraràs els daus, si treus dobles quedes lliure de la
presó i comptes el número sortit al dau.
6)CASELLA MERCAT FORT PIENC: Compres pel mercat, no passa res. Si caus en una casella que es teva, tampoc passa res, tant sols deixes de cobrar un lloguer!.

