
NORMES JOC OCUPACIÓ TERRITORIAL D'UNA CIUTAT 
 
 
 
OBJECTIU 
 
El joc parteix d'una ciutat real amb dos bàndols diferenciats; un equip defensor i un atacant. 
L'objectiu de l'equip atacant és abatre els líders enemics amagats a la ciutat, i el dels defensors, 
evitar-ho.  
 
ELEMENTS DE JOC 
 

1. Mapa comú de la ciutat. 
2. Líders rebels de la ciutat.  
3. Equip defensor amb un mapa propi. 
4. Equip atacant amb un altre mapa propi. 

 
TERRENY DE JOC 
 
Es juga a partir d'un plànol comú de la ciutat que tothom veu, on estaran marcats els líders a 
abatre. Cada equip té també un plànol propi particular que la resta no veu on marcaran la seva 
posició i jugades durant cada torn. 
 
PREPARACIÓ 
 

1. El joc comença col·locant aleatòriament en el plànol comú els tres líders de l’equip defensor. 
2. L’equip defensor es reparteix estratègicament pel tauler de joc per tal de defensar els líders 

(posicions inicials). 
3. L'equip atacant començarà des d'algun o varis punt del perímetre entrant cap al centre de 

la ciutat per tal d’arribar als líder.  
 
EL TORN 
 
S’alterna un torn de cada equip atacant amb un torn de l’equip defensor. 
 
Durant el torn cada equip disposa de les següents accions: 
 

 Equip atacant: 4 tirades a repartir entre: 
- Moviment 
- Atac 
- Perforació de mur. 

 

 Equip defensor.  
- 2 moviments per torn 
- 1 atac per torn 

(Limitació d'atacs totals en la partida) 
 
 



EQUIPS 
 
L'equip atacant es mou en cèdules de 8 soldats, que pot dividir en 2 els quals alternen el torn.  
L’exèrcit defensor es mou en grups de 2 lliurement, però actuen conjuntament cada torn (s’ha de 
consensuar i decidir quin és el o els grups de 2 que duen a terme els limitats moviments). 
 
ELS MOVIMENTS 
 
Hi ha dues formes de moviment: pels carrers o per dins les cases. Si et mous pel carrer, les fitxes de 
joc apareixen en el plànol general i per tant, tothom coneix la teva posició. Si et mous per les cases,  
ets invisible i has de marcar les posicions en el plànol particular. Moure’s d’una casa a una altra val 
1 moviment. 
 
L'exèrcit defensor pot moure's lliurement entre cases contigües, ja que coneix la ciutat. L'exèrcit 
atacant per moure's entre cases ha de perforar els murs per avançar, i per tant deixa una petjada al 
plànol global del forat. Quan un equip creua un carrer, es marca el lloc i la direcció, a que ha 
quedat exposat. El pas pel carrer compta com 1 moviment extra. 
 
LA PERFORACIÓ DE MURS 
 
Per poder travessar les cases l’equip atacant ha de perforar el mur que les separa (excepte si és 
façana). Quan l’equip atacant perfora un o més murs durant el seu torn ha de marcar-ho al plànol 
general. Perforar un mur val 1 tirada de les quatre que disposa l’equip atacant per cada torn. 
 
L’ATAC  
 
Per poder atacar cal estar a la casa on es llança l'atac, o si s'ataca a algú del carrer, des de la façana 
contigua a on es trobi.  Cada atac elimina a 2 soldats rivals. Els líders a abatre pels atacants tenen 
un atac extra si creuen que l'enemic es troba a la mateixa casa que ells (aquest atac conta en la 
tirada dels defensors).  
 
FINAL 
 
El joc acaba quan tots els líders són abatuts pels atacants o els atacants són destruïts per l'exèrcit 
defensor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARAMETRITZACIÓ (en funció del nombre de jugadors) 
 
 
Mínima partida (2-5 pers): 
– 1 equip atacant – 8 soldats 
– 1 equip defensor – 5 soldats 
– 2 líders a abatre 
 
Partida de 6 a 12 pers: 
– 2 equips atacants – 2 grups de 8 soldats (16 soldats total) 
– 2 equips defensors – 2 grups de 5 soldats (10 en total) 
– 3 líders a abatre 
 
Partida de 12 a 24 pers: 
– 3 equips atacants – 3 grups de 8 soldats (24 en total) 
– 3 equips defensors – 3 grups de 5 soldats (15 en total) 
– 5 líders a abatre 
 
Partida de 24 32 pers: 
– 4 equips atacants – 4 grups de 8 soldats (32 en total) 
– 4 equips defensors – 4 grups de 5 soldats (20 en total) 
– 7 líders a abatre 
 
 
LECTURA DEL JOC 
 
El plànol es de la ciutat Palestina de Nablus. L'exèrcit defensor és la guerrilla palestina, que 
protegeix els líders rebels. Els atacants són l'exèrcit israelí. 
 
Els números que apareixen al tauler de joc són les persones que viuen en les cases de la ciutat. Les 
bombes palestines no maten a civils (ja que es considera que avisen i protegeixen a la població) , 
mentre que les israelianes sí.  
 
El recompte del joc es fa a través de comptabilitzar: 
– Perforacions de murs (cases de gent a les que s'ha accedit per a creuar o fer la guerra) 
– Cases derruïdes (quan una casa té tots els seus murs perforats, no conta façana) 
– Cases afectades 
– Civils morts per bombes israelís 
– Combatents morts 
– Impacte social i cultural d'aquesta tàctica militar (exemplificació amb imatges) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

   
 

   

EQUIP DEFENSOR 
 

Objectiu: protegir els líders de l’equip 
atacant. 
 
Accions durant el torn: 
 

- 2 moviments, pel mateix grup, 
o 1 per dos grups diferents. 

- 1 atac. 
 
Recompte atacs realitzats: 
 
______________________________ 
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EQUIP ATACANT 
 

Objectiu: destruir els líders de l’equip 
defensor. 
 
Accions durant el torn: 
(4 accions totals) 
 

- Moviment. 
- Perforació mur. 
- Atac. 

 
Avís: marcar al plànol general cada 
perforació de mur que es realitza. 
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