
LA barretina!
Un joc per "menjar" català



quants juguem?
 

Si som 2 jugadores hem de repartir 6 cartes
per a cadascú. 

 
De 3 a 5  jugadors hem de repartir hem de

repartir 5 cartes per a cadascú 
 

Si som 6 jugadores 4 cartes hem de repartir.



com juguem?
 

La Barretina! és un joc per rondes. Cada
jugadora llença una carta a cada ronda.

Tot seguit, s'intercanvia la baralla amb
l'altra jugadora. Es repeteix el mecanisme 3

vegades, després, toca descartar la mà i
repartir 5 cartes més. Un cop s'hagi acabat
les cartes de la baralla principal, serà el

moment de comptar els punts. 
 

La jugadora última en haver menjat pa
amb tomàquet començarà.



com comptem els punts?
A la Barretina! l'objectiu principal és tenir
davant de cada jugadora el major nombre
possible de punts per carta jugada. Cada

família de cartes ofereix uns punts
determinats.

Les cartes vermelles (monument) ofereixen 6
punts al jugador que en tingui més. Es

compta el jugador que en té més a partir de
la suma dels icones presents a cada carta de

monument. El jugador que en tingui menys
rep 3 punts. Si un jugador no ha jugat cap
carta de monument, ni suma ni resta punts. 

 



Les cartes blaves (cims) i les cartes grogues
(folk) ofereixen diferents punts en funció del

nombre de cartes d'aquesta família que
situem davant nostre. En el cas de superar el

nombre de cartes de les seqüències el valor
dels punts serà el mateix. 

Les cartes verdes (salses) ofereixen 10 punts si
aconsegueixes tenir-ne 3. No cal que siguin 3

de diferents, només que en siguin 3 ja
sumaràs els 10 punts. 

Les cartes taronges (àpat) donen diferents
punts en funció del menjar de cada carta.

Tant les cartes de salses com les cartes d'àpat
les pots combinar amb una carta de pa amb

tomàquet i multiplicaràs el valor x3.



Si tens una carta de morter 2 cartes de tiberi
podràs jugar a la propera ronda de joc. Les
cartes de tiberi són les d'àpat, les de salses, el

pa amb tomàquet i la crema catalana.
Les cartes roses (crema catalana) donen 6

punts a la jugadora que en tingui més
davant seu. Qui en tingui menys restarà 6
punts. Si no en tens cap, ni sumes ni restes

punts. 
Les cartes liles (patrons de Catalunya)

donen 10 punts si n'aconsegueixes 2. No cal
que siguin els dos patrons diferents per

sumar els 10 punts.
Qui tingui més punts a l'acabar el joc que es

posi la barretina perquè ho vegi tothom! 



recompte!!



recompte!!.



recompte!!.



recompte!!.



recompte!!.



recompte!!.



unesco

Monument x2



sagrada família

Monuments 6/3



castell cardona

Monuments 6/3



catedral girona

Monuments 6/3



santes creus

Monuments 6/3



ruïnes empúries

Monuments 6/3



seu vella lleida

Monuments 6/3



amfiteatre
tarragona

Monuments 6/3



pont medieval
besalú

Monuments 6/3



pica d'estats

Cims 1 3 6 10 15



puigmal

Cims 1 3 6 10 15



pedraforca

Cims 1 3 6 10 15



matagalls

Cims 1 3 6 10 15



turó de l'home

Cims 1 3 6 10 15



mare de déu
montserrat

Patrons Catalunya x2=10



mare de déu
montserrat

Patrons Catalunya x2=10



sant jordi

Patrons Catalunya x2=10



sant jordi

Patrons Catalunya x2=10



pa amb tomàquet

Següent àpat x3



pa amb tomàquet

Següent àpat x3



pa amb tomàquet

Següent àpat x3



pa amb tomàquet

Següent àpat x3



pa amb tomàquet

Següent àpat x3



Caragols

A Lleida en trobaràs 1



Caragols

A Lleida en trobaràs 1



seques amb
botifarra

A Osona en trobaràs 2



seques amb
botifarra

A Osona en trobaràs 2



Escudella

Per Nadal no en pot faltar 3



Escudella

Per Nadal no en pot faltar 3



Escalivada

Sempre acompanya bé 3



Escalivada

Sempre acompanya bé 3



CREMA CATALANA

A l'acabar +6/-6



CREMA CATALANA

A l'acabar +6/-6



CREMA CATALANA

A l'acabar +6/-6



CREMA CATALANA

A l'acabar +6/-6



morter

Juga 2 cartes d'àpat pel teu tiberi



morter

Juga 2 cartes d'àpat pel teu tiberi



romesco

Amb 3 salses 10 punts tindràs



romesco

Amb 3 salses 10 punts tindràs



all i oli

Amb 3 salses 10 punts tindràs



all i oli

Amb 3 salses 10 punts tindràs



olivada

Amb 3 salses 10 punts tindràs



olivada

Amb 3 salses 10 punts tindràs



xató

Amb 3 salses 10 punts tindràs



xató

Amb 3 salses 10 punts tindràs



sardana

Folk 1 3 6 9 12 



sardana

Folk 1 3 6 9 12 



castellers

Folk 1 3 6 9 12 



castellers

Folk 1 3 6 9 12 



bastoners

Folk 1 3 6 9 12 



bastoners

Folk 1 3 6 9 12 



CORREFOC

Folk 1 3 6 9 12 



CORREFOC

Folk 1 3 6 9 12 



GEGANTS

Folk 1 3 6 9 12 



GEGANTS

Folk 1 3 6 9 12



cavallins

Folk 1 3 6 9 12


