
 

A PESCAR!!! 
Joc de Taula per a 2-5 jugadors 

Edat: a partir de 12 anys 

Durada: 1h30’ 

 

Cada jugador dirigeix una flota de vaixells de pesca. Però en aquesta pesca també hi intervenen els 

tresors, els pirates que ataquen, el comerç del petroli, la possibilitat de convertir-se en capità i, com 

no, l’ecologia i el compliment del Protocol de Kioto. 

El peix pescat es pot convertir en diners o punts de victòria, la sort també pot ajudar, però alerta a no 

extingir cap de les quatre espècies!!! 

 

EL JOC: 
Els jugadors hauran de administrar els seus recursos per optimitzar les seves possibilitats i aconseguir 

al final de la partida, el màxim nombre de punts de victòria (PV) que el farà guanyador. 

Els recursos són: els diners ($), el petroli, (P), els vaixells de pesca i unes cartes especials: vaixells, 

magatzem de petroli, subvenció, congelació i protocol de Kioto. 

Cada jugador disposa d’un tauler individual, on té els seus equipaments i recursos, i unes fitxes per 

jugar (de 3 a 5 segons el nombre de jugadors) sobre un tauler comú o sobre el seu propi, que li 

permetran efectuar accions (compra de petroli, pesca, venda, congelació…) 

El joc consta de 9 torns, en cada un d’ells els jugadors, seqüencialment, van posant les seves fitxes i 

efectuant les accions. Un torn acaba quan els jugadors han posat totes les seves fitxes a jugar.  

Acabats els 9 torns, es passa a la puntuació final per dirimir el guanyador. 

 

COMPONENTS DEL JOC: 
Els minitaulers de cada jugador (5) 

Cartes d’equipaments (20)   Cartes de pesca-peixos (18)        Cartes de pesca-vaixells (18) 

 

 

 

    Cartes de tresor (18) 

 

 

Una bossa de tela (pesca) amb els següents cubs de colors (53): 

 15 cubs blaus (peixos blaus) 

 12 cubs verds (peixos verds) 

 10 cubs grocs (peixos grocs) 

 8 cubs vermells (peixos vermells) 

 4 cubs morats (tresors) 

 4 cubs blancs (perles) 



Cubs (43) 

20 Cubs negres (petroli) 

11 Cubs blanc, indicadors en el tauler gran 

12 cubs colors, indicadors en el tauler gran (3 de cada color: blau, verd, groc i vermell) 

20 Fitxes de jugador de 5 colors 

20 Monedes de 1$ 

1 indicador de jugador inicial (Capità) 

40 comptadors de PV 

El tauler comú (24x36cm) 

 
 
COMENÇA EL JOC: 
Les explicacions següents es refereixen al joc per a 3 i 4 jugadors, al final s’expliquen les variacions 

per a 2 i 5 jugadors 

El jugador inicial en el primer torn (Capità) serà triat a l’atzar, o serà qui demostri haver pescat el peix 

més gran. El sentit de joc serà l’anti-horari. 

 

Es comença el joc comprovant que estiguin els elements següents situats a la taula de joc: 

 

A la bossa de pesca: els 53 cubs de peixos, tresors i perles 

 

Per cada jugador:  
-El seu tauler amb les 3 cartes inicials preimpresses (vaixell de capacitat 2, magatzem de 

petroli de 2 i subvenció) 

-4 fitxes de jugada del color corresponent. 

-1 barril de petroli (cub negre) situat sobre els seu magatzem 

-2$ per el primer i segon jugador i 3$ per els altres 

 

Per el Capità : l’indicador de jugador inicial 



En el tauler de joc: 
 

ZONA DEL PETROLI  

Un cub blanc, indicador de nivell de petroli, sobre 

el  símbol $ 

Un cub blanc, indicador de la compra màxima de 

barrils, sobre el quadrat de 1r torn sota la 

plataforma petrolera (en el primer torn és 2). 

9 cubs negres (petroli) sobre cada quadrat gris 

fosc, des de la plataforma petrolera, sota el símbol 

$, fins a la bossa de petroli . La resta de cubs de 

petroli es col·loquen en la bossa de petroli. 

                                       primer cub de petroli 

resta de petroli 

Els valors als costat dels cubs indiquen el preu de 

compra (1$ o 2$). Els 2 cubs blancs indicadors de 

petroli al final de cada torn es mouen un cub cap a 

baix i es reomple de petroli fins al cub blanc. 

 

ZONA DE VEDA 

Un cub blanc a la zona de 1r torn de veda, 

indicador del tipus de peix en veda, (en el primer 

torn és el vermell) 

El cub blanc de veda, al final de cada torn es mou 

una casella cap a baix. 

 

ZONA DE CAPTURES 

Un cub blau damunt del quadrat amb el número 

15, que indica el nombre de peixos blaus al 

començament de la partida. Igual es fa amb els 

altres peixos, verd (12), groc (10) i vermell (8). 
 

 

 

 

 

 

ZONA DE $ I PV: Aquí deixarem la resta de $ i PV per que els jugadors els vagin agafant i/o deixant 

durant la partida. 



ZONA DE PESCA: 

Es situen 3 cartes de pesca-vaixell i 3 de pesca-peixos, cap amunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE CARTES: 

Es situen una carta de tresor i dues d’equipament, sense que se'n vegi 

el contingut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE VENDA ($ i PV):  

Es situen els indicador de cada color de peix, damunt del quadrat del seu color (8 cubs) 

 



DINÀMICA DEL JOC: 
Els jugadors aniran col·locant, d’una en una, i per ordre antihorari, les seves fitxes damunt del tauler 

gran o damunt del tauler propi, en els llocs assenyalats per fer-ho (cercle morat, groc, negre…) i 

immediatament faran l’acció que és permesa en aquella zona. Aquestes són les possibles accions: 
 

COMPRAR PETROLI : 

Col·locar una fitxa en el cercle gris permet comprar barrils de petroli per 

el preus que indiquen els cubs negres, començant per el superior, i com 

a màxim el nombre que deixa veure a sota el cub blanc indicador de 

màxim. El tercer jugador, haurà de pagar 1$ al situar la fitxa damunt la 

tercera casella. Els cubs que resten a la bossa inferior de petroli són a 

2$ en la compra, però també seran els que els jugadors agafaran si els 

obtenen com a premi (al descobrir un tresor o una perla) o deixaran allà 

si els gasten per anar a pescar. 

No es pot sobrepassar mai la quantitat de barrils que indiquen les fitxes de magatzem de petroli dels 

jugadors en el tauler individual. 

 

PESCAR: 

Col·locar una fitxa damunt d’un cercle groc permet pescar 

amb els vaixells que el jugador tingui en el seu tauler 

individual. 

Es poden tenir més vaixells que l’inicial, marcat amb un 2, 

agafant cartes d’equipament. El número que té el vaixell 

indica el nombre de peixos que pot pescar (2, 3 ò 4). 

Només es poden col·locar dues fitxes en cada un dels dos 

bancs de peixos (4 pesques) sempre i quan quedin peixos 

per pescar. A la dreta es col·loquen dues cartes de pesca 

que són les cartes que es situaran en el següent torn a la 

zona de pesca, però s’hauran de posar una a cada una de 

les 2 zones de pesca (no estaran vinculades). 

En les zones de pesca trobarem, a la part superior, la 

carta de vaixells, que ens indica quins són els vaixells 

que hi poden pescar (de 2, de 3 o/i de 4),  i el combustible 

necessari, indicat per el nombre de núvols de fum (1, 2 o 

3) que correspon al nombre de barrils de petroli que hem 

de gastar (tornar al tauler).  

En l’exemple, el vaixell de 2 pot pescar dos peixos gastant 2 barrils, el de 3 pot pescar 3 peixos gastant 

3 barrils i el de 4 pot pescar 4 peixos gastant 3 barrils 

AL  PRINCIPI DE LA PARTIDA ES SITUARAN LES CARTES MARCADES AMB UNA P AL DORS 
AL FINAL DE LA PARTIDA ES SITUARN LES 4 CARTES MARCADES AMB UNA F 



 
A la part inferior trobarem la carta de pesca-peixos, 
que ens indica quants peixos podem pescar entre tots 

i, en certes ocasions, si es poden pescar algun tipus 

de peix de color concret o un tresor (color morat). 

En l’exemple, es poden pescar fins a 6 peixos, però un 

serà vermell i l’altre un tresor. 

El jugador, en el moment de pescar, després de gastar el seu petroli, pot escollir de la bossa de pesca 

el nombre de peixos (cubs) que li permet un dels seus vaixells (per el que ha optat si en té més d’un). 

Si ho desitja, pot agafar el peix que indica la carta, de la bossa (en aquest cas un cub vermell). 

Si decideix agafar un tresor en comptes d’un peix, agafarà una carta de tresor de la pila que li donarà 

un premi. 

Per indicar que s’ha pescat ja, el jugador situarà cubs blancs damunt dels peixos pescats o dels 

tresors, per tal de que altres jugadors ja no els puguin agafar. 

Cal tenir en compte la VEDA, que senyala en cada torn quin és el peix que no es pot pescar. Si un 

jugador agafa del sac de pesca un peix que està en veda, l’haurà de retornar i li comptarà com una 

pesca ja feta. 

Pot passar que un jugador pesqui directament un TRESOR de la bossa (n’hi ha 4 cubs morats). 

Llavors té dret a una carta de tresor i a situar el cub morat damunt del tauler i agafar el premi extra. 

Qui en pescar tregui una PERLA tindrà com a recompensa un 

barril de petroli, un $, un PV i un peix de la bossa del color que triï 

en situar la perla damunt del tauler. 

Els primers jugadors en treure tresors o perles poden escollir quin 

premi extra obtenen, però els darrers només optaran al premi que 

resti lliure en el tauler 

Una vegada acabada la pesca, es situen els peixos capturats damunt de la carta de vaixell. 

També s’ha de tenir cura de reflexar-ho en el tauler, a la zona de captures, els resultats de les 

captures: a cada peix pescat s’ha de córrer una posició els indicadors de captures. 

 

 

 

 

 

 



PESCA EXTRA: 

Un jugador que situï una fitxa a la casella, pagant 1$, podrà 

extreure del sac de pesca un peix (cub) a l’atzar, sense 

necessitat de gastaR petroli, però respectant la VEDA. 

 

CAPITÀ: 

El jugador que situï una fitxa en el lloc del capità serà el jugador 

inicial en el proper torn 

 

VEDA:  

En cada torn, està prohibit pescar un tipus de peix, excepte el blau que 

sempre es pot pescar. Això ho indica un cub blanc, que al principi està 

indicant que el peix en veda és el vermell. Qualsevol jugador que no 

tingui situada una fitxa a la casella de VEDA, haurà de retornar el peix a 

la bossa si coincideix amb el color de la veda i li comptarà com a pesca. 

En l’últim torn no hi ha cap espècie en veda. 

 

TRESOR: 

El jugador que triï situar una fitxa al tresor, obté la carta de tresor situada 

en el tauler i el premi que la carta porta. Haurà de pagar prèviament 1$ 

en concepte de gasto de l’expedició. 

 

 

 

 

 

 

CARTES D’EQUIPAMENT: 

Hi ha dues caselles per a les cartes. El primer jugador que posi la seva fitxa, podrà escollir quina de 

les dues cartes agafa, mirant-les primer en secret i tornant la que no li interessi. 

Les cartes d’equipament es situen sobre el tauler individual i permeten vàries coses: 

 

CARTA DE VAIXELL 

Permet pescar i emmagatzemar 2, 3 o 4 peixos 

 

 

CARTA MAGATXEM DE PETROLI 

Permet emmagatzemar 2, 3 o 4 barrils de petroli 

 



CARTA DE CONGELADOR 

Permet conservar 2 o 3 peixos, des dels vaixells al congelador, per tal de 

que no es perdin al final del torn, per millorar el seu preu de venda, o per 

evitar els robatoris dels pirates. La congelació és automàtica després de la 

pesca (si està la fitxa col·locada). 

Aquesta funció només s’activa quan el jugador hi col·loca una fitxa de jugada, i es manté la seva funció 

sempre que la fitxa s’hi quedi. Per tant el jugador disposarà d’una fitxa de menys si segueix congelant 

els peixos en els següents torns. La fitxa tornarà al jugador i la podrà fer servir en el moment que ho 

desitgi (perdent-se els peixos que hi tingués), o en el moment que ja no hi tingui peixos perquè els hagi 

venut). 

CARTA PROTOCOL DE KIOTO 

En situar una fitxa de joc, el jugador pot canviar un barril de petroli per un 

PV, per tal d’assegurar una millora en el canvi climàtic. En acabar el torn, 

l’efecte s’acaba i la fitxa torna a ser utilitzable. 

 

CARTA DE SUBVENCIÓ 

Ve preinpresa d’inici. Permet a un jugador situar-hi una fitxa per obtenir un 

$ en concepte de subvenció a la pesca 

 

VENDRE PEIXOS 

Una vegada que es tenen peixos pescats en els 

vaixells o congelats en els congeladors, el jugador 

pot vendre’ls en la zona de venda, en la seva 

totalitat o no. Una fitxa a venda per $ permet vendre 

el peix per el valor en $ que s’indica a la columna de 

cada peix. Un marcador va indicant el preu, que va 

disminuint a mesura que es venen peixos. 

Es fa igual en el punt de venda per PV. Al final del torn, els marcadors tornen a la part superior. 

El preu de venda dels peixos congelats és igual als que no ho estan. 

DESPRÉS DE VENDRE EL PEIX (TANT PER $ COM PER PV) ELS PEIXOS QUEDEN EN 

POSSESSIÓ DEL JUGADOR I AL FINAL DE LA PARTIDA PODEN PUNTUAR AMB MÉS PV. 

 

PIRATERIA 

Un jugador té l’opció de piratejar (robar) un barril, un $ o 

un peix, situat damunt d’un vaixell de pesca, d’un altre 

jugador, SEMPRE QUE AQUEST EN TINGUI 

ALMENYS 2 D’AQUESTS ELEMENTS ($, P O PEIX). 

Els peixos congelats no es poden robar. 

També es pot col·locar la fitxa per evitar ser robats en 

aquell torn. 



 

EL TAULER D’EQUIPAMENTS 
Cada jugador disposa d’un tauler on situar les seves cartes d’equipament. Inicialment venen impreses 

cartes de Vaixell de 2, de dipòsit de 2 barrils i de subvenció que es poden utilitzar des del primer torn. 

A mesura que un jugador incorpora cartes, les pot situar en el tauler de la manera que més l’hi 

convingui, però no podrà utilitzar les que quedin tapades o les que no li capiguem. 

El màxim de cartes visibles és de 6 

Les cartes es poden anar movent segons els interessos del jugador, però s’eliminaran si el jugador les 

treu fora de les 6 zones d’emmagatzematge.  

No es podrà posar una carta sobre d’una altre que ja tingui una fitxa de jugador (excepte congelador) 

Les cartes de congelació es poden posar sobre una altre del mateix tipus i moure llavors els peixos 

congelats, damunt de la nova carta encara que tingui una fitxa de jugada, situant-se aquesta al 

damunt. 

No es pot situar una carta de vaixell damunt una carta de vaixell que encara tingui cubs de pesca. 

Les cartes de magatzem de petroli es poden col·locar, si es vol, damunt una que ja tingui barrils, 

passant aquests a la carta superior. 

El tauler també té una zona on situar els $, els PV, les fitxes de jugada i els cubs de peixos venuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÀMICA D’UN TORN 
1-El jugador inicial col·loca una fitxa de jugada damunt el tauler general o damunt d’una carta 

pròpia en el tauler d’equipaments, i efectua la seva acció. El segueixen els altres jugadors. Es 

repeteix aquest punt fins que s’esgoten les fitxes de jugada del jugadors. Cal moure els 

indicadors de captura en cada moment que hi ha una pesca. 

2-Acaba el torn: la meitat del peixos que resten en els vaixells es podreixen (s’eliminen els cubs). 

S’arrodoneix cap a avall (si en queda un es perd, si en queden 3, es podreixen 2). Els peixos del 

congelador no es perden. 

3-Es mouen una casella els indicadors blancs de nivell de petroli, màxima compra de barrils, i 

veda. Es retornen els indicadors de preu de compra al seu nivell inicial. Es renoven les cartes de 

pesca, amb les que ja estaven al tauler (sense que coincideixin una sota l’altre) i amb dues de 



noves. Es situen dues noves cartes d’equipament i una de tresor. Els jugadors retiren també les 

seves fitxes de jugada del tauler general i del tauler d’equipaments propi. Es pot deixar la fitxa de 

congelació, però si algun jugador retira la seva fitxa es perden tots els peixos del congelador. 

4-El capità és el nou jugador inicial. Si cap jugador ha escollit ser capità amb  una fitxa de jugada, 

passa a ser-ho el jugador situat a l’esquerra de l’anterior capità. 

 

ACABA EL JOC 
El joc s’acaba en dues circumstàncies: 

Després 9 torns o  

Quan es pesca la totalitat d’una especie de peix. En aquest cas s’acaba el torn actual. 

 

Puntuen 1 PV: 
 Cada PV 
 Cada peix pescat i venut, sigui quin sigui el seu color, mentre no s’hagi capturat la totalitat  

de la seva espècia (mirar nivell de captures) 
 
Tants PV com el nombre de peixos que restin per capturar de cada color, per el jugador que 

tingui el màxim de pesca d’aquell color. En cas d’empat, ho sumen els qui empatin. (mirar 
nivell de captures) 

 
En cas d’empat a PV, guanyarà el que tingui més $ 
 
Exemple 
Al final de la partida queden les següents captures: 

 Vermell: 0 Groc: 1 Verd: 2  Blau: 4 

Els jugador sumaran: els PV que tenien, més tants PV com peixos venuts de colors groc, verd i 

blau. Els peixos vermell no puntuen 

El jugador o jugadors amb més peixos grocs sumarà 1PV 

El jugador o jugadors amb més peixos verds sumarà 2PV 

El jugador o jugadors amb més peixos blaus sumarà 4PV 

 

 

PER A 2 JUGADORS 
No existeix la pirateria. Els dos jugadors a l’inici tenen 2$ 

 

PER A 5 JUGADORS 
Els jugadors només tenen 3 fitxes de jugada cadascú. No es perden els peixos en els vaixells 

després d’acabar-se els torns. Es descarten les cartes de congelador. Es comença amb una 

carta d’equipament a l’atzar. El 5è jugador obté al principi 4$ 

 



AGRAIMENTS: Aquest joc ha estat possible gràcies a la pacient posada a prova de les anteriors 

versions del joc dels meus playteting i amics : Marta, Maria del Mar, Miguel, Xavier, Núria, Alfons 

i Francisco. 


