
INSTRUCCIONS

Heu començat un nou camí. Un camí que no és pas fà-
cil, ple de reptes i problemes, però amb recompenses i 
satisfaccions al final, si us en sortiu. Un camí per crear 
una empresa.

Potser creieu que l’objectiu és aconseguir diners, però el 
que és realment important és aconseguir la confiança de 
la clientela. Els diners van i venen, però els clients satisfets 
es quedaran amb vosaltres.

Sereu capaços de tirar endavant  
el vostre projecte?
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Biznelis és un joc educatiu d’emprenedoria i de gestió empresarial per 
a nens i nenes a partir de 10 anys, fruit de la iniciativa de diferents 
persones i institucions que comparteixen una mateixa inquietud: dotar 
la canalla d’avui dia d’instruments i recursos que els permetin desen-
volupar-se en el món del demà.

Es pretén que, a través del joc i amb el suport de la família, la cana-
lla s’interessi d’una manera distesa i lúdica per conceptes relacionats 
amb el món empresarial, de tal forma que desenvolupi competències 
que potenciïn l’esperit emprenedor, alhora que es tinguin molt pre-
sents l’ètica empresarial, la consciència social i la sostenibilitat.

Biznelis neix amb l’esperit de ser un joc diferent, adaptat a la realitat 
de la societat postindustrial. En contrast amb altres jocs clàssics que 
giren al voltant de l’economia, Biznelis s’ha dissenyat amb la voluntat 
de trencar alguns tòpics del món del joc, com ara que cal tenir sort 
per assolir els objectius o que només hi pot haver un únic guanyador, 
normalment qui més creixi o qui més riquesa acumuli.

El joc, dins de tot el possible espectre de l’emprenedoria, se centra en 
la fase de creixement i solidificació del model de negoci i no tant en 
la fase creativa de la idea inicial. D’aquesta manera els jugadors co-
mencen amb una empresa mitjanament definida i han d’anar prenent 
decisions que aniran configurant l’empresa i que, finalment, impliquen 
el desenvolupament del seu esperit emprenedor. En aquesta presa de 
decisions, subjecta a restriccions i limitacions de recursos, hi interve-
nen aspectes de finançament, sostenibilitat financera i rendibilitat de 
forma subtil però fonamental. 

En el desenvolupament del joc apareixen conceptes propis de la 
societat actual com ara economia social, economia col·laborativa, 

economia circular o economia digital, entre d’altres, de tal manera 
que la quitxalla té l’oportunitat de familiaritzar-s’hi, de forma senzilla 
i planera, però molt real i aplicada, gens abstracta o idealitzada. Tot 
això en un context en què no es descuiden les competències d’esperit 
crític i compromís ètic a través d’elements inclosos per fomentar el 
debat i la discussió entre els nens i nenes que hi juguen. 

Biznelis, en definitiva, és un joc pensat per respondre als canvis i 
transformacions que s’han esdevingut al llarg del segle XXI, així com 
a aquells que ja s’entreveuen en el futur més immediat. Aquesta és 
una era en què el món està més interconnectat que mai i en què la 
globalització i la digitalització són fenòmens que es retroalimenten i 
fan que sigui cada cop més necessari aprendre a operar en un entorn 
complex i canviant. Aquest procés de transformació ha consolidat 
la necessitat que les persones desenvolupin i potenciïn capacitats i 
habilitats que entronquen directament amb el que s’identifica com la 
figura de l’emprenedor. Així, es valora la curiositat, la iniciativa, l’ha-
bilitat comunicativa, la responsabilitat, la creativitat, la col·laboració,  
l’autoconfiança o l’agilitat en la presa de decisions com a trets que 
haurien d’adoptar les futures generacions per tal de poder moure’s en 
la incertesa que provoquen els escenaris que es dibuixen. Sabem, per 
exemple, que prop d’un 60% de les professions que tindran els infants 
que avui estan cursant primària no es troben identificades.

Per tant, procés de canvi, procés d’oportunitats, però també, d’incer-
teses. Tot plegat ens planteja, com a societat, el repte d’aportar noves 
idees que ajudin i complementin l’educació dels infants, i introdueixin 
nous elements que siguin d’ajuda a pares i docents a l’hora de trans-
metre i ensenyar valors i coneixements. Biznelis vol ser la nostra petita 
aportació.

PRÒLEG
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CARTES GENERALS / PRODUCCIÓ

CARTES DE FINANÇAMENT

Nom de la carta

Biznelis rebuts

Costos

Núm. de la carta

1

1 5 9

2

2 6 10

3

3 7 11

4

4 8

1

1

5 6

2

2

3

3

4

4

7
8

9

CARTES DE CLIENTS

Núm. de la carta

Nre. mínim d’icones

Icones de guanys que 
demanen els clients

1

2

3

4

5

1

523 3 4

MANCA DE COMPONENTS

Totes les cartes del joc estan 
numerades de l’1 al 290 i de la 
C01 a la C40. Si detecteu que 
us en falta alguna (o qualsevol 
altre component) ens la podeu 

demanar a través de  
kidnelis@gmail.com.

Si teniu algun component de 
més o alguna carta repetida, us 
ho podeu guardar per tenir‐ho 

de recanvi.

150 cartes generals
128 cartes de producció  
      (32 de cada sector)

12 cartes de finances
16 cartes de titulars
40 clips (10 de cada color)
4 cartes d’any
40 cartes de clients
75 bitllets de biznelis
12 cartes d’objectius vitals
4 fulls d’ajuda
1 llibret de regles

COMPONENTS

Icones de males praxis 
que resten

Tenir el màxim d’icones

Nom de la carta

Icones

Preu en biznelis

Costos

Icona ODS*

Requisits d’icones

Ingressos

Núm. de la carta

* Les sigles ODS que incorporen algunes cartes indiquen que els productes, mètodes, etc. que contenen coincideixen de manera total 
o parcial amb els criteris de desenvolupament sostenible que fixen les Nacions Unides com a objectius globals per fer un món millor.

10

11

Il·lustració

Carta de producció

Carta general
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1  Al centre de la taula es forma una graella de 6x5 amb 30 cartes 
generals. Això és el mercat. Al costat es deixen, en una pila de cara 
avall, la resta de cartes generals.

2  A un costat del mercat es posa la pila de cartes “crèdit”, els titulars 
i els bitllets de biznelis. Això és el banc.

3  Cada jugador tria un sector (alimentació, química, tèxtil o TIC) i 
agafa les 32 cartes de producció corresponents. Cada jugador busca 
les 7 cartes inicials (identificades al dors de la carta) i les posa sobre 
la taula al seu davant seguint el següent esquema corresponent als 
colors de les cartes. Això és la seva empresa.

4  La resta de cartes de producció les barreja i les posa en una pila 
de cara avall. Agafa les 6 primeres cartes i les posa al costat de la 
pila de cara amunt. Això és la seva producció.

5  Cada jugador rep una carta d’objectiu vital, un full d’ajuda, 10 
clips d’un color i 2 biznelis.

6  Cada jugador agafa una carta de clients a l’atzar, la mira, hi 
posa un dels seus clips i la deixa a un extrem de la taula, de cara 
avall (si fos una carta de periodista, el jugador la canviaria per una 
altra de la pila). Llavors es barregen la resta de cartes de clients i se 

n’afegeixen més, de cara avall, al costat de les que tenen un clip, fins 
que en siguin 10 en total. Això és la clientela. La resta de cartes de 
clients es deixen en una pila, de cara avall, al costat de la clientela.

Un jugador pot consultar en qualsevol moment de la partida totes les 
cartes de clients que tinguin un clip del seu color (vegeu més endavant 
“Investigar la clientela”). 

7  Es tria un jugador inicial a l’atzar. Es posen al seu davant les 4 
cartes d’any ordenades en una pila on hi hagi la carta “primer any” 
a dalt i “quart any” a sota.

PREPARACIÓ

L’Alba, el Blai i el Carles estan a punt de començar una partida 
de Biznelis. Agafen els components del joc i els disposen a la 
taula seguint els passos de la preparació. L’Alba tria els clips 
de color groc i agafa les cartes de producció d’alimentació. El 
Blai agafa els clips de color blau i l’empresa de tèxtil. El Carles 
jugarà amb els clips verds i l’empresa de química.

Cada jugador rep un objectiu vital, el llegeix i el deixa a la 
taula, al seu costat. Llavors cada un pren una carta de client, 
la mira, hi posa un clip del seu color i la torna a la part de la 
taula on posen, a continuació, més cartes de clients. Fins a un 
total de 10.

La sort fa que l’Alba sigui la jugadora inicial; així que posa al 
seu davant les 4 cartes d’anys. Ja està tot a punt per començar 
a jugar.

Exemple
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La partida es juga per torns. Cada jugador fa una acció al seu torn i 
llavors segueix el jugador de l’esquerra. Se segueix aquest ordre fins 
al final de la partida.

En el seu torn, un jugador pot fer una de les accions següents:

ANAR AL MERCAT

PRODUIR

PLANIFICAR LA PRODUCCIÓ

DEMANAR UN CRÈDIT

INVESTIGAR LA CLIENTELA

PASSAR 1 ANY

ACABAR L’EMPRESA

SEQÜÈNCIA DE JOC

El jugador tria una de les cartes del mercat i la incorpora a la seva 
empresa (per poder-ho fer, cal que segueixi les regles d’incor-
poració).

1r. El jugador ha de mirar que a les cartes que tingui a la seva 
empresa hi hagi totes les icones que demanen els requisits 
d’icones de la carta que vol agafar del mercat.

2n. El jugador posa la carta al costat d’una carta que ja sigui a 
la seva empresa (no en diagonal) i que sigui del mateix color. 
Si a la seva empresa no té cap carta d’aquest color, llavors la 
pot posar al costat de la carta que vulgui. Si una empresa ja 
té cartes d’aquest color, però no pot posar-la al costat de cap, 
ja no pot incorporar-ne més d’aquest color.

3r. El jugador paga al banc els biznelis del preu de la carta 
que ha agafat.

4t. L’empresa d’un jugador no podrà tenir mai més de 4 car-
tes d’ample i 5 cartes d’alçària (per tant, una empresa podrà 
tenir com a màxim 20 cartes). No es podran afegir mai cartes 
a una empresa si s’excedeixen aquests límits.

Regles d’incorporació

ACCIONS

ANAR AL MERCAT Comença la partida l’Alba i decideix agafar una de les cartes 
del mercat. Tria agafar “bloguers, youtubers i instagramers” 
perquè l’ajudin a donar a conèixer l’empresa.

Primer mira els requisits d’icones, i veu que aquesta carta no en 
té cap. Es tracta d’una carta de color blau. Com que a l’em-
presa no hi té cap carta de color blau, pot posar-la al costat 
de la carta que vulgui. Decideix que la posa a sobre de la carta 
de “botigues”. Finalment, l’Alba paga 2 biznelis al banc i es 
queda, de moment, sense diners.

Exemple
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El jugador tria una de les 6 cartes de la seva producció i la in-
corpora a la seva empresa (per poder-ho fer, cal que segueixi les 
regles d’incorporació).

Després, el jugador pot agafar tantes cartes com vulgui de les 5 que 
li queden de cara amunt a la producció (des de 0 fins a 5) i po-
sar-les, de cara avall, a sota de la seva pila de producció. Llavors, 
roba cartes de la pila de producció i les va deixant al costat, de 
cara amunt, fins que n’hi torni a tenir 6.

El jugador paga 1 bizneli al banc, tria les cartes que vulgui de les 
seves 6 de producció i les posa a sota la pila. Llavors, roba cartes 
de la pila de producció i les va deixant al costat de cara amunt, 
fins que n’hi torni a tenir 6.

PRODUIR

PLANIFICAR LA PRODUCCIÓ

A l’Alba li hauria agradat agafar la carta “exportació”, però 
té un requisit d’icona d’internacionalització i, en aquests mo-
ments, no en té cap a la seva empresa.

A continuació, de les 5 cartes que té a la seva producció, 
decideix retirar les “certificacions de producte”, les “fibres na-
turals” i els “anoracs”, i les posa a sota de la seva pila de 
producció. Com que ara només hi té 2 cartes de cara amunt, 
agafa les 4 cartes de sobre de la seva pila de producció i 
les posa a la taula de cara amunt, de manera que en torna 
a tenir 6.

Li toca al Blai, que decideix agafar una de les seves 6 cartes 
de producció: “roba”. No té requisits d’icones i és de color 
taronja, així que la posa al costat dels “teixits”. Llavors paga 1 
bizneli al banc.

Al Carles no li agraden les seves 6 cartes de producció i 
decideix planificar la producció. Decideix conservar a la taula 
el “sabó d’essències” perquè la carta de clients que ha mirat a 

Exemple
Exemple
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l’inici de la partida indicava que aquell client volia empreses 
que tinguessin 3 o més icones de productes especialitzats. 
Paga 1 bizneli al banc, agafa les altres 5 cartes, i les posa 
a sota de la seva pila de producció i llavors agafa 5 cartes 
noves que posa de cara amunt a la taula per formar la seva 
nova producció.

DEMANAR UN CRÈDIT

El jugador agafa una carta de “crèdit” del banc i la incorpora a 
l’empresa (seguint les regles d’incorporació). Llavors agafa del 
banc tants biznelis com indica la carta.

Li torna a tocar a l’Alba. Com que s’ha quedat sense diners 
amb la carta que ha agafat en el torn anterior, decideix que va 
al banc a buscar més biznelis. Agafa un “crèdit”, el posa a la 
seva empresa, al costat de l’espai on ja té una carta vermella 
i llavors agafa 6 biznelis del banc.

Exemple

INVESTIGAR LA CLIENTELA

El jugador paga 1 bizneli i tria de la clientela una carta de clients 
que no tingui un clip del seu color. Hi posa un dels seus clips i, a 
partir d’aquest moment, la pot consultar sempre que vulgui durant la 
partida. Llavors la torna a la clientela, de cara avall (vegeu “Els 
desitjos dels clients”). Una carta de clients pot tenir clips de més d’un 
jugador.

Si s’agafa una carta de periodista, es resol (vegeu “Periodistes”) i 
llavors agafa una carta de clientela de la pila per posar-hi el seu 
clip. Només hi ha 2 periodistes entre les cartes de clients; per tant, 
és molt possible que a la partida no en surti cap… però mai se sap 
amb els periodistes!
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Al Blai li queda 1 bizneli i decideix utilitzar-lo per tenir més 
informació sobre els 10 clients de la partida. Un ja l’ha pogut 
veure al principi, però ara en vol veure un altre per adequar 
millor l’estructura de la seva empresa. Paga 1 bizneli al banc 
i agafa una de les cartes de clients que no tenen un clip seu. A 
l’inici de la partida havia vist un client 
que demanava ser el jugador amb més 
productes manufacturats i el client que 
ara ha agafat indica que tinguis com 
a mínim dues icones de legalitat, però 
tenint en compte que cada una que tin-
guis d’il·legalitat te’n descomptarà una 
de legalitat. Després el Blai hi posa un 
clip seu i la torna a deixar amb la resta 
de cartes de clients, de cara avall.

Exemple

Quan en investigar la clientela s’agafa una carta de periodista, 
el jugador l’ensenya i cada jugador mira quantes icones de 
males praxis té a la seva empresa.

Cada jugador agafa un titular per cada icona de males praxis 
que tingui i el deixa a la taula, al seu costat. Hi ha cartes amb 
diversos valors de titulars (1, 2, 4 i 8); s’agafen les cartes que 
calgui per fer el total de titulars que es necessiten. 

Periodistes

El Carles vol comprar la “targeta de fidelització” de la seva 
producció, però costa 2 biznelis i només en té 1. Com que no 
vol anar a demanar finançament al banc, decideix que fa pas-
sar 1 any. Torna a la capsa la carta superior de la pila de cartes 
d’any que hi ha davant de l’Alba i llavors tots els jugadors comp-
ten els ingressos i els costos que tenen a la seva empresa.

Exemple

El jugador torna a la capsa una de les cartes d’any que té el jugador 
inicial al seu davant. Si ja no hi queden cartes d’any, no es pot fer 
aquesta acció.

Tots els jugadors fan balanç: 

- sumen els valors d’ingressos de les cartes de la seva empresa,
- hi resten els valors de costos de les cartes de la seva empresa,
- la diferència és la quantitat de biznelis que reben o paguen al 
banc.

Si un jugador ha de pagar i no té suficients biznelis, la seva empresa 
fa fallida (vegeu “Fallida” més endavant).

Després, es posen noves cartes de la pila de cartes generals, de 
cara amunt, al mercat a cada un dels espais de la graella de 5x6 
que estigui buit; de manera que al mercat hi torni a haver 30 cartes 
generals.

PASSAR 1 ANY
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No es pot fer aquesta acció si encara queden cartes d’anys a la taula. 

Aquesta és la darrera acció que fa un jugador a la partida, així que 
es farà quan el jugador tingui l’empresa plena o quan tingui clar 
que ja no vol fer res més en el que resta de partida.

El jugador deixa de jugar i espera que els altres jugadors acabin la 
seva empresa per passar a veure qui és el guanyador.

ACABAR L’EMPRESA

A l’Alba la decisió del Carles l’ha agafat en un mal moment. Les dues 
cartes que ha agafat en els dos últims torns eren de costos. En aquests 
moments, els seus ingressos són 5 i els seus costos 6. Per tant li toca 
pagar 1 bizneli. Afortunadament, com que la darrera acció que havia 
fet ha estat agafar un “crèdit”, té suficients biznelis a la mà per poder 
pagar aquest import; així que l’Alba paga al banc 1 bizneli. Ara es 
queda amb 5 biznelis.

El Carles encara té l’empresa igual que a l’inici de la partida, per tant 
els seus ingressos són 5 i els seus costos 3. El Carles pren 2 biznelis 
del banc. Després el Carles agafa una carta de la pila de cartes 
generals i la posa a l’espai buit del mercat on hi havia la carta que 
havia comprat l’Alba; de manera que la graella de 5x6 cartes torna 
a estar plena.

En canvi el Blai està encantat amb la decisió del Carles. Després d’ha-
ver consultat una nova carta de clients ha vist una carta del mercat 
que li interessava però necessitava més diners. El Blai compta que els 
seus ingressos són 7 i els seus costos 3; per tant rep del banc 4 biz-
nelis. Ara ja en té prou per agafar la carta que li interessa.
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FINAL DE LA PARTIDA

GUANYADOR

Un cop tots els jugadors han acabat l’empresa, la partida finalitza i 
es determina el guanyador o els guanyadors.

Per determinar qui guanya la partida se seguiran aquests passos:

1r. Es treuen tots els clips de les cartes dels clients i es tornen als 
jugadors.

2n. Si algun jugador té un balanç negatiu (és a dir, que el valor 
total dels costos sigui més alt que el valor total dels ingressos), perd 
automàticament.

3r. Tots els jugadors que tinguin titulars hauran de pagar 2 biznelis 
per cada titular que tinguin. Si no tenen suficients biznelis, perden 
automàticament.

4t. Cada jugador mostra el seu objectiu vital i es verifica si l’ha 
aconseguit o no. Els jugadors que no l’hagin aconseguit, el tornen 
a la capsa.

5è. Es giren les cartes de clients d’una en una i es comprova quins 
jugadors compleixen els desitjos dels clients. Els jugadors que com-
pleixin el desig d’un client hi col·locaran un dels seus clips (vegeu 
“Els desitjos dels clients”).

ATENCIÓ: Si en aquest moment apareix un periodista en algu-
na carta de client que no s’havia investigat durant la partida, 
es descartarà i s’agafarà una nova carta de la pila de clients al 
costat de la clientela.

6è. Els guanyadors seran:

Els jugadors que tinguin més clips 
col·locats a les cartes de clients.

I els jugadors que tinguin 1 clip 
menys que qui en tingui més, sempre 
que hagin acomplert l’objectiu vital 

que els havia tocat.
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Tots els clients tenen preferència per alguna icona de les em-
preses. Hi ha dos tipus de clients: els que desitgen l’empresa 
que tingui més quantitat d’una icona o els que desitgen l’empre-
sa que tingui una quantitat mínima d’una icona.

A l’hora de valorar si vol ser client d’una empresa o no, s’haurà 
de mirar quina icona apareix a la seva carta i, llavors, totes 
aquelles empreses que compleixin amb el seu desig hi podran 
posar un dels seus clips.

Són les icones que tenen un halo vermell. Cada una d’aquestes 
icones elimina una icona igual sense halo. Així, per exemple, 
un jugador que tingui 2 icones de luxe i 1 icona de mediocre 
serà com si només tingués 1 icona de luxe. Les icones de ma-
les praxis no afecten a l’hora de mirar si es tenen els requisits 
d’icones, només es tenen en compte a l’hora de determinar els 
desitjos dels clients.

Qui més: vol ser client d’aquella empresa (o em-
preses) que tingui més icones d’aquest tipus. Com a 
mínim cal tenir-ne una.

Com a mínim: vol ser client d’aquella empresa (o 
empreses) que, com a mínim, tingui aquesta quanti-
tat d’icones d’aquest tipus.

Icones de males praxis:

Els desitjos dels clients

+X

Acabada la partida, l’Alba A , el Blai B  i el Carles C  es 
disposen a mirar qui ha guanyat. Aquestes són les seves em-
preses al final de la partida.

Exemple

A

B
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C

El primer que fan és recuperar els clips que tenen en els clients. 
Llavors miren quin és el balanç de cada empresa; és a dir, la
diferència entre el valor total d’ingressos i el de costos. L’Alba 
té un balanç de 3 (17 d’ingressos i 14 de costos). El Blai té un
balanç de 15 (25 d’ingressos i 10 de costos). I el Carles, un de 
20 (28 d’ingressos i 8 de costos). Ningú té un balanç negatiu, 
per tant, ningú queda eliminat de la partida. Tampoc tenen 
cap titular perquè durant la partida no ha aparegut cap carta 
de periodista.

A continuació mostren el seu objectiu vital i miren si l’han 
acomplert. L’Alba tenia l’objectiu vital “reptes per a mi”, amb 
el qual havia d’aconseguir ser l’empresa amb el valor total de 
costos més alt. Ho ha aconseguit perquè els seus costos són de 
14, mentre que els del Blai i el Carles són de 10 i 8, respectiva-
ment. El Blai tenia l’objectiu vital “el més important és el client”, 
que li demanava ser l’empresa amb més ingressos en cartes 
roses i blaves. Les seves cartes roses i blaves sumen un total

d’ingressos de 12, mentre que els de l’Alba són 7 i els del Carles 
són 5. També aconsegueix el seu objectiu vital.
El Carles tenia l’objectiu vital “punters”, amb el qual calia ser 
l’empresa que tingués més requisits d’icones de recerca i desen-
volupament i de producte especialitzat. Ell té en total 7 requisits 
d’aquestes icones, mentre que l’Alba i el Blai no en tenen cap. 
El Carles també assoleix el seu objectiu vital.

Finalment, es van mostrant les cartes de clients i es van valorant 
d’una en una, i s’hi posa el clip d’aquells jugadors que com-
pleixen el que el client vol.

L’Alba no té cap icona de legalitat ni d’il·lega-
litat. El Blai té 2 icones de legalitat. El Carles, 
té una icona de legalitat, però també en té 
una d’il·legalitat que li elimina la de legalitat 
i és com si no en tingués cap. El Blai posa un 
dels seus clips en aquest client.

L’Alba té 3 icones de producte manufacturat, 
mentre que el Blai i el Carles només en tenen 2. 
L’Alba posa un dels seus clips en aquest client.

L’Alba té 3 icones de màrqueting a la seva em-
presa, però el Blai i el Carles només en tenen 1. 
L’Alba posa un dels seus clips en aquest client.

L’Alba ha acabat la partida amb 6 biznelis a la 
mà, mentre que el Blai i el Carles en tenen 14 i 
21, respectivament. El Blai i el Carles posen un 
dels seus clips en aquest client.
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FALLIDA

Quan un jugador fa fallida, retira totes les cartes que hagi posat a 
la seva empresa que no siguin inicials:

• Les cartes generals les posa a sota la pila de cartes generals de 
la taula.

• Les cartes de finances les torna al banc.

• Les cartes de producció les posa a sota de la seva pila de pro-
ducció.

Llavors el jugador rep 2 biznelis i segueix jugant la partida.

L’Alba té 1 icona de satisfacció, però també 
1 d’insatisfacció; per tant, és com si no en tin-
gués cap. El Blai té 3 icones de satisfacció i el 
Carles té 3 icones de satisfacció, però també 
2 d’insatisfacció; per tant, és com si en tingués 
només 1. El Blai posa un dels seus clips en 
aquest client.

Els jugadors compten quants clips ha posat cada un en els 
clients. L’Alba n’ha posat 2, el Blai 4 i el Carles 3. Els guanya-
dors són el Blai i el Carles. El Blai perquè ha estat el jugador 
que ha aconseguit col·locar més clips en els clients i el Carles 
perquè havia assolit el seu objectiu vital i s’ha quedat a només 1 
clip del jugador que n’ha col·locat més. Malauradament, l’Alba, 
tot i assolir el seu objectiu vital, ha quedat a 2 clips de distància 
del Blai.

Tal com hem vist abans, el jugador que tenia 
el millor balanç a la seva empresa era el Car-
les, que tenia un balanç de 20. El Carles posa 
un dels seus clips en aquest client.

L’Alba té 1 icona de producte especialitzat, 
el Blai 2 i el Carles 4. El Carles posa un dels 
seus clips en aquest client.

L’Alba té 1 icona de proximitat i una de glo-
balització, per tant, zero. El Blai i el Carles 
només tenen 1 icona de proximitat. Cap juga-
dor posa un dels seus clips en aquest client.

Com hem vist en el cinquè client, només el Blai 
té 3 icones de satisfacció. El Blai posa un dels 
seus clips en aquest client.

L’Alba i el Blai tenen 2 icones d’informació, 
mentre que el Carles només en té 1. Cap ju-
gador posa un dels seus clips en aquest client.
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