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LA HISTÒRIA
Eureka! S’ha descobert petroli a l’illa de Catan. Els millors enginyers 

de Catan han desenvolupat maneres d’augmentar la producció 
amb l’ajuda d’aquest nou recurs tan valuós, tant perquè pot ser 
intercanviable per altres recursos, com perquè permet el creixement de 
les ciutats fins a convertir-les en grans metròpolis. Tanmateix el petroli 
és un bé escàs i el seu ús no està exempt de costos. A més, l’ús del 
petroli genera contaminació i això afavoreix el canvi climàtic, el qual 
té conseqüències amenaçadores com ara la inundació de les zones 
costaneres i desastres globals. El descobriment de petroli a Catan 
farà que els seus habitants s’enfrontin a nous reptes: decidir si pel bé 
comú val la pena limitar l’ús del petroli, o si, al contrari, paga la pena 
assumir riscos per tal d’aconseguir la victòria. 

NOUS COMPONENTS 
Són necessaris tots els components inclosos a la capsa bàsica 

del joc Catan. Catan: Jaciment de petroli, inclou els components 
següents, encara que en les partides de 3-4 jugadors no es faran 
servir tots: 

 r 21 fitxes de petroli ...........(se n’utilitzen 15 per a 3-4 jugadors)
 r (21 fitxes de petroli ratllades al revers de les fitxes de petroli 
anteriors) 
 r 6 fitxes de metròpolis ........(se n’utilitzen 4 per a 3-4 jugadors)
 r 4 caselles de jaciment de petroli .......(se n’utilitzen 3 per a 3-4 
jugadors)
 r 1 fitxa de Campió del Medi Ambient
 r 7 fitxes de punts de victòria
 r 1 marcador de rumb al desastre 

MUNTATGE
 r Munteu el tauler com es mostra a continuació. Col·loqueu les 
caselles de jaciment de petroli a l’hexàgon del desert, al bosc 
que té el nombre 9 i al camp de pastura del nord-est que té el 
nombre 10. (El lladre comença fora del tauler)
 r Per muntar una variable mireu la pàgina 3. Muntar aquesta 
variable pot donar lloc a una partida molt senzilla, tanmateix.
 r Situeu el marcador de rumb al desastre en el 0 del tauler de 
rumb al desastre.  
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REGLES ESPECIALS 
Excepte quan s’indiqui expressament aquí, s’utilitzaran les 

regles normals del joc bàsic Catan.

Producció de matèries primeres 
Edificis sobre els jaciments de petroli: 1 de petroli 

per poblat, 2 per ciutat i 3 per metròpolis. A diferència 
de les cartes de matèria primera, les fitxes de petroli 
es donen a cada jugador d’una en una començant pel jugador 
del torn actual, i després es passa a repartir cap a la dreta, fins 
que tots els jugadors reben el que han produït o s’exhaureix la 
reserva. El lladre es pot col·locar en un jaciment de petroli.  
El petroli sempre es manté a la vista de tots els jugadors. 

Quan un jugador roba una matèria primera a un altre, aquest 
altre pot optar per robar una fitxa de petroli al primer en comptes 
d’una carta de matèria primera. Si un jugado treu un 7 als daus, 
compteu cada fitxa de petroli com una carta de matèria primera 
més. Si un jugador s’ha de descartar per culpa del 7, es pot optar 
per desestimar el petroli i tornar-lo a la reserva. 

 Nota: Només es poden mantenir un màxim de 4 fitxes de petroli. 
Quan es produeix petroli després d’una tirada de daus i aquest 
petroli incrementa el subministrament del jugador a més de quatre, 
no es repartirà més petroli a aquest jugador. De la mateixa manera, 
un jugador no podrà robar petroli, ni comprar-lo a altres jugadors, 

ni fer servir cartes de desenvolupament per obtenir-ne, si 
això implica que aquest jugador tingui més de 4 fitxes de  
    petroli. 

Fitxa de 
petroli

Caselles de jaciment de petroli

Fitxa de 
metròpolis 
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del Medi Ambient 

Fitxa de punt 
de victòria 

Marcador 
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desastre
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Com elegir  
un hexàgon a l’atzar

En aquest manual, sovint s’indica 
que els jugadors “triïn a l’atzar” 
un hexàgon. Per triar entre dos 
hexàgons, cal assignar el rang 

de valors 1-3 a un dels hexàgons 
i 4-6 a l’altre. Tireu un dau i el 

resultat serà el que determini quin 
hexàgon cal retirar. De la mateixa 

manera, per a 3 hexàgons, assigneu 
a cadascun els valors de 1-2, 3-4 i 

5-6. Per a 4 hexàgons, assigneu-los 
a cadascun 1, 2, 3 i 4, si toqués 5 o 6 

es torna a tirar el dau.

Sabíeu que... 
...en els últims 50 anys, més de 10 milions 
de barrils de petroli s’han vessat al delta 

del Níger per fuites a les canonades i 
accidents? El doble que la quantitat 

vessada al Golf de Mèxic el 2010.

Sabíeu que...
...el canvi climàtic i altres 

desastres ambientals podrien 
generar fins a mil milions de 

refugiats el 2050?

Exemple: Al principi del torn de la Patrícia, el marcador del tauler 
de desastres es troba a la casella 2. Decideix utilitzar 1 fitxa de 
petroli per aconseguir 2 cartes de primera matèria de cereals i  

una altra fitxa de petroli per aconseguir 2 minerals. El marcador 
de desastres es desplaçarà fins a la casella 4. Durant aquest torn  
la Patrícia no podrà construir una metròpoli, ja que superaria  

el límit de 5. Malgrat això, encara podria bescanviar 1 de  
petroli per 2 recursos. Com que ha començat a utilitzar petroli,  

ja no pot embargar petroli durant aquest torn.

Ús del petroli 
Hi ha dues maneres de fer ús del petroli:

1. Durant el seu torn, un jugdor pot 
convertir 1 de petroli en 2 primeres 
matèries que tu triïs. No podrà fer 
servir el comerç amb banca o amb ports per obtenir petroli 
(és a dir, amb el comerç normal de 4:1 amb la banca o 
amb un port no serà possible obtenir petroli). No obstant 
això, les cartes de progrés de Descobriment i Monopoli sí 
que es poden fer servir per aconseguir petroli.

2. Es pot fer créixer una ciutat a metròpoli amb 1 argila,  
1 cereal, 1 mineral i 2 de petroli. Representat per la 
col·locació d’una fitxa de metròpoli a sota de la ciutat que es 
vol fer créixer. Una metròpoli 
produeix 3 recursos en 
lloc de 2, i val 3 punts de 
victòria, i és immune a les 
inundacions costaneres. 
El petroli es pot utilitzar diverses vegades per torn. El petroli 
utilitzat es torna a la reserva. Amb tot, l’ús del petroli 
provoca contaminació. Després d’utilitzar 5 fitxes de petroli 
es desencadena un desastre. Es portarà a terme el seguiment 
d’aquesta progressió en el tauler de rumb al desastre amb el 
marcador de rumb al desastre; que es desplaçarà de casella en 
casella, des de la casella 0, per cada fitxa de petroli consumit, 
fins a la 5. 

Embargament de petroli
Durant el torn d’un jugador, aquest pot optar 

per renunciar a fer ús de petroli, sacrificant una 
mica de creixement, i guanyar prestigi com a líder 

de la sostenibilitat. 
En aquest cas, durant el torn d’aquest 
jugador, podrà girar una de les fitxes 
de petroli (màxim 1 fitxa per torn). 
Aquest jugador “embarga” petroli  
per eliminar-lo permanentment  

de la partida. Per cada 3 de petroli que s’embarguen es guanya  
1 punt de victòria. El primer jugador que embargui 3 fitxes de  
petroli aconsegueix la fitxa de “Campió del Medi Ambient” (que  
té el valor d’1 punt de victòria). Si un altre jugador embarga més 
fitxes de petroli que l’actual campió rebrà immediatament la  
fitxa de “Campió del Medi Ambient”.

Efectes ambientals pel consum de petroli
Per cada 5 fitxes de petroli usat (sense comptar les que són 

embargades o retornades al banc pel lladre), es produeix 
un desastre ecològic. Aquesta “fase de desastre” es resol 

immediatament després que acabi el torn del jugador, però abans 
que els daus passin al jugador següent.

Nota important: Només es pot fer servir petroli durant el  
torn fins que el desastre es desencadena. Si el marcador  
del tauler de desastres és a la casella 4, només es podrà 
utilitzar 1 fitxa de petroli durant aquest torn (el petroli 
embargat no compta com a ús en aquest cas).  
Si el marcador està a la casella 1 del tauler de desastres, 
es podrien utilitzar 4 fitxes de petroli durant aquest torn. 
Al final d’aquest torn i en el cas que el desastre s’hagi 
desencadenat, es resoldrà el desastre, i després es reiniciarà 
el marcador del tauler de desastres a 0. 

Fase de desastre 
Cada vegada que el 

marcador de rumb al 
desastre arribi a la casella 
“5” (és a dir, després 
d’haver fet servir: 5, 10, 15  
o qualsevol altre múltiple de 5 de fitxes de petroli), es llançaran 
els dos daus per determinar el lloc on passarà el desastre.

Si toca un “7” 
Si toqués un set a la tirada de daus, provocaria inundacions 

costaneres, un desastre natural a causa del canvi climàtic. 
Qualsevol poblat que es trobi a tocar d’un hexàgon de mar es 
retirarà del tauler (i tornarà a la mà del jugador afectat), i les 
ciutats es reduiran a poblats. A les carreteres no els afectarà. Una 
metròpoli (gràcies al disseny innovador dels murs de contenció i 
altres obres de prevenció) tampoc no en resultarà afectada.  
Nota: Els poblats destruïts poden ser reconstruïts, ja sigui al 
mateix lloc d’on han estat retirats ja sigui en un altre lloc 
diferent. Cal tenir en compte que altres jugadors podran 
construir en el lloc d’on ha estat retirat l’assentament (si és 
possible).

Si no toca un “7”
Si toca qualsevol altre 

nombre diferent del 7, 
significarà un cop dur per raó 
de contaminació industrial 
i un hexàgon amb aquest 
nombre es veurà afectat  
(vegeu el quadre de la dreta). 
Si només hi ha un hexàgon 
amb el nombre que ha sortit, 
aquest hexàgon es veurà 
afectat. En cas que més d’un 
hexàgon contingui el nombre, 
tria’n un dels dos a l’atzar. I si 
el nombre que ha sortit ja no es troba en cap hexàgon (a causa de 
desastres anteriors), no passa res.

 r Si l’hexàgon no conté un jaciment de petroli, retira el nombre 
de l’hexàgon, atès que ja no produirà primeres matèries. 
Seguidament col·loca la fitxa numerada retirada en un dels 

cercles grans del tauler de desastres. Si tots els cercles 
grans del tauler de desastres tenen fitxes numerades,  
     s’acaba la partida.
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Exemple: L’Àlex ha construït 
una metròpolis i amb això 
aconsegueix 12 punts. Les 

dues fitxes de petroli per a la 
construcció han provocat un 
desastre. L’Àlex treu un 7 a la 
fase del desastre, que provoca 
inundacions costaneres. El 
poblat costaner de l’Àlex es 
retira del tauler i la seva 

ciutat costanera es redueix a 
un poblat, amb la qual cosa 

es queda amb 10 punts.  
Per tant, el joc continua.

Victoria pírrica
Una “victòria pírrica” és una victòria 

que es desprèn d’aquestes pèrdues 
devastadores, que en alguna mesura 

és millor que perdre, i si es repeteix es 
traduirà en una derrota total. Fins i tot 
comptant amb l’ajuda internacional 

per reubicar-se en una nova terra, 
Catan mai pot veure la inundació de 

l’illa com una veritable victòria.

 r Si l’hexàgon afectat té al damunt una fitxa de jaciment 
de petroli, llavors es retiraran 3 fitxes de petroli del 
subministrament general de petroli del joc. Aquestes fitxes 
retirades formen part del petroli irrecuperable i, per tant,  
ja no és accessible per als jugadors.

Nota: Si el subministrament general queda sense petroli 
perquè el petroli està en mans dels jugadors, llavors tots els 
jugadors s’hauran de desfer d’1 fitxa de petroli, que serà 
irrecuperable. 
Això es farà 
començant pel 
jugador que 
ha causat el 
desastre i seguint 
en el sentit de 
les agulles del 
rellotge i al 
voltant del 
tauler. 

FINAL DE LA PARTIDA
Hi ha dues maneres d’acabar aquest escenari:
 r El primer jugador que 
aconsegueixi 12 o més punts 
de victòria al final del seu torn, 
inclosa la fase de desastre, 
guanya el joc.
 r Si es retiren 5 fitxes numerades 
dels hexàgons, en el cas que 
les inundacions haguessin 
afectat Catan i tots els habitants 
haguessin estat obligats a 
abandonar l’illa, acabarà la 
partida. Si cap jugador ha 
guanyat amb 12 punts, aleshores el jugador que tingui la 

fitxa de Campió del Medi 
Ambient aconseguirà una 
“victòria pírrica”. Aquest 
jugador serà reconegut per 
la comunitat internacional 
pels seus esforços per intentar 
mitigar el canvi climàtic i li 
serà concedida una terra més 
atractiva d’una illa veïna per 
reassentar-se. 

VARIACIÓ PER A 5-6 JUGADORS
Per jugar-hi 5-6 jugadors, es necessita una còpia de l’extensió 

per a 5-6 jugadors i tots els components d’aquest escenari.
Excepte on s’indiqui, es faran servir les regles per a 5-6 jugadors 

i les regles d’aquest escenari (pàgines 1-3).
 r El petroli màxim que es pot tenir per jugador és de  
6 en comptes de 4 (vegeu pàgina 1).

Muntatge
Excepte quan s’indiqui expressament aquí, s’utilitzaran les 

regles per al muntatge de l’extensió de 5-6 jugadors, tal com es 
mostra en el diagrama de la pàgina següent. Tingueu en compte:

 r El segon desert també es considerarà com un hexàgon amb 
jaciment de petroli.
 r Intercanvia l’hexàgon de l’esquerra del “10” per un hexàgon 
de bosc. De la mateixa manera, intercanvia l’hexàgon de la 
dreta amb el “4” per un hexàgon de pastura.

Per a una configuració variable consulteu la pàgina 4. Malgrat 
això, una configuració variable pot donar lloc a una partida diferent.

Fase de construcció especial
La fase de construcció especial es produeix immediatament 

després que el jugador acabi el seu torn, o després d’una fase de 
desastre, si s’ha produït. La fase de construcció especial es resoldrà 
tal com es descriu a l’extensió per a 5-6 jugadors.  
Nota: El jugador que acaba de finalitzar no podrà construir a 
la fase de construcció especial. A més, s’aplica el següent:

 r El petroli no es pot convertir en altres recursos.
 r El petroli no pot ser embargat.
 r Durant la fase de construcció especial, el petroli es pot 
utilitzar, però únicament per a la construcció d’alguna 
Metròpolis, i només si aquesta acció no fa que el marcador 
de rumb al desastre passi més enllà de cinc.
 r Si es produeix un desastre durant la fase de construcció 
especial, s’haurà de resoldre immediatament després de 
completar la fase. 

Fi de la partida
La partida acaba quan algun jugador aconsegueix 12 punts 

de victòria, o quan es retiren 8 fitxes numerades (no 5 com en la 
versió per a 3-4 jugadors).

PARTIDA OBERTA
Per fer aquest escenari més complicat i polèmic es pot considerar 

la possibilitat de variar algunes regles per a partides futures:
 r Muntar el tauler de manera variable.
 r Permetre als jugadors utilitzar petroli i l’embargament  
(1 com a màxim) en un mateix torn.
 r Que no hi hagi límit de fitxes de petroli a la reserva del  
 jugador.

Aquestes regles fan que l’escenari sigui més semblant a la 
realitat, també el fan menys equilibrat, amb la qual cosa pot 
ser menys divertit.

Muntatge variable (3-4 jugadors)
 r Munteu el tauler utilitzant el muntatge variable que es descriu 
a les normes bàsiques de Catan. (El lladre comença fora del 
tauler).
 r Col·loqueu la fitxa numerada de jaciment de petroli al desert. 
Si és possible, col·loqueu els nombres de manera que els que 

    siguin iguals no estiguin adjacents. 
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Sabíeu que... 
...els nivells del mar ascendiran d’1 
a 2 metres cap a l’any 2100? Això, 
en gran mesura amenaça diverses 

illes i àrees costaneres. Algunes illes 
com Tuvalu i Vanuatu, estan en risc 
d’inundar-se completament. Altres 

territoris, com les Maldives i les 
Marshall, corren el risc que l’aigua 

salada contamini les reserves d’aigua 
potable, o que fenòmens meteorològics 

extrems tinguin efectes devastadors 
sobre poblacions humanes.

 r Col·loqueu una fitxa sense numerar de jaciment de petroli 
(la que té de fons una pastura) sobre un hexàgon de pastura 
que tingui la segona fitxa numerada amb la probabilitat més 
alta (l’hexàgon mantindrà la fitxa numerada). Si s’ha de 
seleccionar entre 2 o més hexàgons amb fitxes numerades 
de la mateixa probabilitat, situeu la fitxa en l’hexàgon en 
dubte més allunyat d’un altre jaciment de petroli. Si cal, 
intercanvieu les fitxes numerades perquè els jaciments de 
petroli no siguin adjacents.
 r De la mateixa manera, situeu l’altre jaciment de petroli sense 
numerar (el del fons de bosc) sobre l’hexàgon de bosc que 
sigui el segon amb menor probabilitat.

Nota: De més baixa a més alta les probabilitats de les fitxes 
numerades són: 2 i 12 (1:36), 3 i 11 (2:36), 4 i 10 (3:36),  
5 i 9 (4:36), 6 i 8 (5:36).

Muntatge variable (5-6 jugadors)
 r Munteu el tauler utilitzant el muntatge variable que figura en 
el manual de l’extensió de 5-6 jugadors.
 r Seguiu els passos descrits per al muntatge variable de 3-4 
jugadors. L’única excepció: el segon desert també rebrà una 
fitxa de jaciment de petroli. 

NOTES ADDICIONALS
En aquesta secció es recomanaran algunes pautes addicionals 

per aclarir algunes situacions que puguin sorgir durant la partida.
 r “Any d’abundància” permet agafar petroli directament del banc.
 r Si un jugador fa servir la carta de desenvolupament de 
Monopoli per monopolitzar el petroli, tampoc podrà sobrepassar 
el límit de petroli imposat per als jugadors. Per determinar quin 
petroli robarà (quan no es pugui mantenir tot el petroli): es 
començarà robant al jugador següent al que li toqui el torn, i 
en el sentit de les agulles del rellotge es robarà a cada 
jugador una fitxa de petroli fins a arribar al límit.

 r No es podrà situar el lladre en un hexàgon sense fitxa 
numerada.

CRÈDITS
Escenari: Erik Assadourian & Ty Hansen
Basat en Catan de: Klaus Teuber
Producció i desenvolupament de les regles:  

Mayfair crew & Catan GmbH
Jugadors que l’han provat: Kurt Fischer, Jan Friedrich, Alan 

Gates, Bruce Glassco, Kevin Green, Dallas Pitt, Dave Platnik, 
Marek Reuter, Marijan Reuter, Natalie Rott, David Ruiz,  
Alan Seutter.

Una traducció al català de: Centre UNESCO de Catalunya, 
Montserrat Besnard Peix, and Sara Batet.

NOTES SOBRE EL DISSENY
Aquest escenari és un esforç per advertir dels gran reptes a 

què s’enfronta la humanitat, així com per prendre consciència 
dels recursos de què depèn la societat i dels problemes de 
contaminació i del canvi climàtic. M’agradaria subratllar que 
no ho veiem com un esforç de polarització política, sinó com 
una manera de cridar 
l’atenció sobre els avantatges 
i inconvenients intrínsecs 
a l’ús d’alguns recursos 
naturals com ara el petroli. 
L’ús del petroli ha comportat 
grans beneficis, per la qual 
cosa no és la nostra intenció 
condemnar-ne l’ús en sentit 
general. Amb tot, la ciència 

ha demostrat que el 
seu ús excessiu està 
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tenint un efecte desestabilitzador sobre el clima, i fer-ne un ús 
responsable ara és més important que mai. La nostra intenció, 
amb aquest escenari, és cridar l’atenció sobre els problemes que 
se’n desprenen, d’una manera informativa i entretinguda.

Catan: Jaciments de petroli és un escenari escrit per 
Erik Assadourian i Ty Hansen, per al joc de taula Catan de Klaus 
Teuber. Va ser desenvolupat per Transforming Cultures Project of 
the Worldwatch Institute (El Projecte per a la Transformació de 
les Cultures de l’Institut Worldwatch) per tal de crear consciència 
sobre els efectes del petroli sobre el medi ambient. L’escenari 
s’ha desenvolupat com una iniciativa sense ànim de lucre, amb 
el suport de Catan GmbH i Mayfair Games, que té els drets del 
disseny gràfic i publicarà l’escenari per al mercat anglès, així com 
de Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co KG, que el publicaran per 
al mercat internacional.

Copyright © 2011 Catan GmbH. See www.catan.com. Published by Mayfair Games, Inc. under 
license from Catan GmbH. Catan, The Settlers of Catan, Catan Scenarios, Catan: Oil Springs 
are trademarks of Catan GmbH. All rights reserved.

Catan: Jaciments de petroli es pot descarregar gratis des de 
www.oilsprings.catan.com en diverses llengües. Els ingressos per 
vendes de la versió en cartró d’aquest escenari es destinaran a 
cobrir les despeses de gràfics i d’impressió. La resta de beneficis  
es destinaran a Transforming Cultures Project  
(www.transformingcultures.org).

Més informació disponible a: www.worldwatch.org,  
www.kosmos.de, www.catan.com, www.transformingcultures.org, i 
www.mayfairgames.com.






