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GANÍMEDES per ©Perepau Llistosella 
 
Joc per a 3-4 jugadors 
A partir de 12 anys 
Durada: 1h 
Joc de connexions 
 
INTRODUCCIÓ 
Any 2163, sistema solar.  
El govern de la terra ha obert un concurs per a l’adjudicació de l’explotació dels recursos del 
satèl·lit de Júpier, Ganímedes.  
Tres o quatre empreses competiran per ser els escollits. Per aixó hauran de fer una carrera per 
complir el més aviat possible les condicions que ha imposat el govern. Aquest es compromet a 
fer arribar les naus de càrrega, des de la Terra, amb els recursos necessaris: robots, enllaços, 
centrals i plataformes 
 
OBJECTIU 
Ser el primer en desprendre’s dels 28 robots que inicialment tenim. Per aixó els haurem 
d’emprear en les centrals i en formar cadenes de control de robots, centrals i plataformes 
pròpies. 
 
COMPONENTS DEL JOC 

170 Cubs (robots i  enllaços) 
35 cubs de 4 colors: vermells, grocs, blaus i verds (robots) 
20 cubs blancs (enllaços) 
10 cubs grisos (comodins) 

 
61 Plataformes 

15 per cada jugador (A) 
1 doble inicial neutre (B) 

 
55 Centrals (C) 

11 per cada jugador   
5 neutres (blanques) 
6 auxiliars (grises) 

 
4 capses: contenidors de plataformes 
4 daus 
4 taulers de control (D) 
1 nau de càrrega (E) 
8 fitxes de torn (1,2,3,4) 

 
 (D)        (E) 
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PREPARACIÓ   
Cada jugador 
 
Disposa d’un tauler amb els següents elements:    
 
 
 
 
 
Zona de marcadors: 
28 cubs del color propi a la zona 
de marcadors  
 
Zona sabotatge 
4 cubs  
 
 
Zona de disponibilitat: 
2 cubs del seu color (robots) 
2 cubs blancs (enllaços) 
1 central de 5 del seu color 
2 plataformes pròpies a l’atzar 
 
 
Una capsa on guardar les conneccions sobrants una vegada barrejades.  
 
 
Al mig de la taula 
La doble connecció neutre inicial 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL JOC 
-Inici 
1-El jugadors determinen l’ordre de joc amb el sorteig de les fitxes de torn. 
2-Cada jugador, en el seu torn, col.loca 1 plataforma al costat de la plataforma inicial. 
 
 
-Fases 1,2.. 
1-Arribada de la nau de càrrega 
2-Cada jugador, en el seu torn, realitza 0, 1, 2 ó 3 accions i puntua per cadenes.  
3-En comptes de fer accions, un jugador pot optar per agafar fitxa d’ordre de nou torn 
(distingint-la de l’anterior), no podrà fer més accions fins a la nova fase 
4- Quan un jugador agafa la fitxa de torn núm. 3 acaba la fase (adjudicant el torn 4 al jugador 
que encara no té fitxa en el cas de quatre jugadors) 
 
-Acaba el joc: 
1-Cuan un jugador ja no té marcadors (cubs) ni a la zona de marcadors ni a disponibilitat 

(zones blanques del tauler de control), però s’acabarà la ronda actual. 
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL JOC 
 

INICI 
Primera acció 
Cada jugador, per ordre, col.loca una 
plataforma al costat de la plataforna neutral 
inicial. La col.locació de les plataformes  
sempre ha de ser que almenys toqui amb una 
altre i que sigui viable amb el dibuix. 
 
 
FASES DE JOC 
En cada fase del joc hi haurà: 
 
1-Arriba la nau de càrrega 
El jugador 1 tira 4 daus de 6 cares.  
(L’ 1 en el dau és considerat com a =6). 

El mateix jugador col.loca el dau més alt en 
l’ultima fila (la de robots) [A] i a criteri pròpi 
els altres 3 daus en les 3 altres línies de 
càrrega, fent coincidir valor del dau amb 
l’assenyalat a cada línia: centrals, enllaços i 
robots.  
 
S’omplen les línies, de l’1 fins arribar al dau, 
amb centrals (neutres), enllaços (cubs 
blancs) i robots neutres (cubs grisos). Els 
daus representen plataformes. 
 
A continuació i per ordre, cada jugador agaja els marcadors d’una columna. Si hi ha més 
columnes plenes que jugadors, es fa una altre ronda de recollida de sunministres fins que 
s’esgotin. Si n’hi ha menys, algún jugador es queda sense sunministres. 
 
Els jugadors canvien els daus per plataformes pròpies, les centrals neutres per centrals pròpies 
i els robots neutres per robots pròpis. Juntament amb els enllaços aconseguits, els col.loca en 
la zona de disponibillitat del seu tauler. 
 
En l’exemple de la foto, si un jugador agafa els elements de la columna 3 tindrà: una central de 3, un enllaç´, una 
plataforma i un robot 
 
 
2-Accions 
El jugador, en el seu torn, pot fer 0 (passar), 1, 2 ó 3 accions, o agafar fitxa d’ordre de torn, 
deixant llavors de jugar fins que comenci altre cop la fase.  
Aquestes són les 6 accions possibles:  

 
1-Situar 1 enllaç 
2-Situar 1 plataforma 
3-Situar 1 central 
4-Situar 1 Robot 
5-Sabotejar 
6-Demanar 1 extra 

 

A
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Abans d’explicar les 6 accions un aclariment sobre 
el concepte de cadena. 
 
Cadenes: denominem cadenes a la sèrie més llarga i 
contínua d’elements de cada jugador (inclosos els 
elements neutres que compten per tots).  
Hi ha cadenes de plataformes, de centrals i de robots.  
Al final del seu torn, si és dona el cas, el jugador situa els cubs necessaris sobre els 
indicadors numèric de cadenes sobre el seu tauler de control ( a la dreta).  
Els indicadors de 1r només els situa el jugador que és el primer a aconseguir-ho. 
 
 
2.1- Situar enllaços 
 
Element: cub blanc 
 
Descripció: es col.loquen en els quadrat 

blancs que hi ha a les connexions. 
Permeten que en aquella via s’hi 
pugui col.locar posteriorment una 
altre connecció. Les connexions 
neutres (les de color de fons blanc) 
no necessiten enllaços. 

 
Origen: disponibilitat 
 
Efecte en el tauler del receptor (el que té 

la connexió): un cub de marcador 
passa a enllaços-extres 

 
 
 
2.2- Situar plataformes 
 
Element: losetes quadrades, del color del 

jugador per un costat i blanques 
(neutres) per l’altre. 

 
Origen: disponibilitat 
 
Descripció: s’han de col.locar al costat 

d’una o vàries plataformes situades 
a la taula, amb continuitat dels 
dibuixos. Si la/les plataforma/es 
existents són de color, han de tenir 
el corresponent enllaç per unir-s’hi. 

 
Efecte en el tauler: 

-En les cadenes de plataformes, si 
es el cas 
-Si la plataforma té un +2 , dos cubs 
del jugador passen de Marcadors a 
enllaços-extres 

 

2 
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2.3- Situar centrals 
 
Element: fitxes rectangulars. Una cara  de 

color del jugador i l’altre neutre 
(grisa). El número indica el màxim 
de robots que pot albergar. Es 
situen amb el color cap amunt. 

 
Origen: disponibilitat 
 
Descripció: es col.loquen sobre qualsevol 

connexió, en el rectangle gris lliure. 
 
Efecte en el tauler: si la connexió 

receptora és neutre o del mateix 
color que la ciutat no hi ha efecte. 
Només a final de torn cal mirar la 
cadena de centrals. 

 Si la connexió receptora és d’un 
altre color, aquest jugador afageix 
un cub de la reserva a l’espai de 
lloguer de plataformes. 

 
 
2.4- Situar robots 
 
Element: son els cubs de colors que disposa el 

jugador en la zona de disponibilitat 
 
Origen: disponibilitat 
 
Descripció: es coloquen sobre les centrals. 
 
Efecte en el tauler: si la central receptora és 

neutre o del mateix color no hi ha efecte. 
Només a final de torn cal mirar la cadena 
de robots. 
Si la central receptora és d’un altre 
jugador, aquest passa un cub de marca-
dors a disponibilitat. 
 

2.5- Sabotages 
 
Element: cubs del propi color 
 
Origen: cubs de sabotatge  
 
Descripció: passant un cub de sabotatge a marcadors. 
 -Sabotage de plataforma: es gira una connecció que queda amb el costat neutre cap amunt. 

Els altres elements queden igual, excepte els enllaços que són eliminats del joc. 
 -Sabotatge de central: es gira una central que queda amb el costat neutre cap amunt. 
 
Efecte en el tauler: control de cadenes al final del torn.  

En el sabotatge de plataformes o centrals, el jugador propietari de la plataforma o de la 
central boicotejada  augmenta 1 en lloguer de plataformes. 
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2.6- Demanar extres 
 
Element: cubs del propi color 
 
Origen:enllaços i extres 
 
Descripció: desplaçant un determinat nombre de cubs a 

marcadors es poden aconseguir elements que aniran a 
disponibilitat. 
Canvis possibles: -1cub x una plataforma que haurà de utilitzar-se per el costat neutral. 
 -2cubs idem color propi 
 -2cubs x un enllaç. 
 -n+1 cubs x una central de n  

 
Efecte en el tauler: els cubs de enllaços-extres passen a marcadors i els elements obtinguts 

van a disponibilitat. 
 
 
FINAL DE PARTIDA 
 
La partida acaba quan un jugador ja no té marcadors (cubs) ni a la zona de no operatius  ni a 

disponibilitat. Llavors aquest jugadors és el guanyador. 
L’ultima ronda s’acaba i els altres jugadors queden classificats segons el nombre de robots en 

aquestes dues zones. 
 
 
A les acaballes de la partida pot ser que un jugador no tingui cubs a marcadors per col.locar a 
cadenes o extres-enllaços. També que l’espai de cadenes estigui complert. Llavors el jugador 
no podrà realitzar aquestes accions. 
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RESUM DE LES ACCIONS 
 
 

  Acció Exemple observació Tauler de control 

Cadenes més 
llargues Al final 
del propi torn 

EN
LLA

Ç
O

S 

Situar un enllaç 

 
Imprescindible 
per situar una 
connexió 

Al tauler del receptor de 
l'enllaç: un cub de marcador 
passa a enllaços 

x 

Situar una connexió al 
costat d'una altre neutre 

 

No cal enllaç   
Mirar control de 
cadenes de 
connecció. . 

Col·locar una connexió 
al costat d'una altre 

 Ha de tenir 
enllaç a la 
connecció 
existent 

  
Mirar control de 
cadenes de 
connecció. . 

C
O

N
N

EXIO
N

S 

Col·locar una connexió 
+2  

 Ha de tenir 
enllaç a la 
connecció 
existent 

Dos cubs de marcadors 
passen a extres  

Mirar control de 
cadenes de 
connecció. . 

Col·locar una central en 
connexió pròpia o neutre

 
L'espai ha 
d'estar lliure   

Mirar control de 
cadenes de 
centrals.  

C
EN

TR
A

LS Col·locar una central en 
connexió aliena 

 
L'espai ha 
d'estar lliure 

El receptor augmenta el 
número en la taula de lloguer 
de connexions. Cada 3 un cub 
passa de marcadors 

Mirar control de 
cadenes de 
centrals.  

Col·locar un o més 
robots en central pròpia 
o neutre 

 No se'n pot 
posar més que 
els indicats en la 
central 

  
Mirar control de 
cadenes de 
robots. R

O
B

O
TS Col·locar un o més 

robots en ciutat aliena 

 No se'n pot 
posar més que 
els indicats en la 
central 

  
Mirar control de 
cadenes de 
robots. 

Sabotejar una central 

 
La central es 
gira i passa a 
ser neutre 

Un marcador de sabotatge 
passa a Marcadors grals. El 
receptor augmenta en 1 en la 
taula de lloguer de connexions. 

Mirar control de 
cadenes de 
centrals.  

SA
B

O
TEJO

S Sabotejar una connexió 

 
La connecció es 
gira i passa a 
ser neutral 

Un marcador de sabotatge de 
conneció  passa a Marcadors 
grals. 

Mirar control de 
cadenes de 
connecció. . 

Aconseguir una 
Connexió 1cub x 1 connexió 

De les pròpies, 
però pel costat 
neutral 

Un cub d'extres passa a 
Marcadors x 

Aconseguir un enllaç 2cubs x 1 enllaç Dels fons comú Dos cubs d'extres passen a 
Marcadors x 

EXTR
ES 

Aconseguir una Central 
de n n+1 x una central de n De les pròpies n+1 cubs passen a Marcadors x 

 
 


