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Professor universitari de dia i líder del grup Glory Hole de nit. Aquest Indiana 
Jones de la biologia uneix les seves dues passions en la comèdia més amoro-
sament biològica.
Quants professors de biologia coneixes que portin els braços complement ta-
tuats? Quants músics sinistres poden parlar amb autoritat de l’origen de la 
vida com a doctors en Biologia cel·lular?

EXO és una comèdia de ciència-ficció divertidíssima, al mateix temps que un 
llibre de divulgació apassionant, tant amè com rigorós. Una novel·la que acos-
tarà la ciència als joves. El pròleg és de Sonia Fernández-Vidal, autora dels 
best-sellers La porta dels tres panys i Quantic Love. 

En Ziggy és un adolescent extraterrestre amant de la música de la Terra, 
que guanya l’opció de viatjar al nostre planeta per conèixer-la. Molt aviat 
s’enamorarà d’una jove biòloga terrícola. Però les relacions amb persones d’un 
altre planeta estan completament prohibides... A través de les seves investiga-
cions descobrirem alguns dels conceptes més importants de la biologia men-
tre ens divertim moltíssim. 

«Gràcies a EXO tenim l’oportunitat d’encendre la flama de la curiositat per la 
biologia. »  Del pròleg de Sonia Fernández-Vidal. 

EXO

PUBLICACIÓ: octubre

PVP: 17,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 14 anys  

#Exo

Jordi Olloquequi 

Jordi Olloquequi, més conegut com Jor-
di Medianoche, és el líder del grup Glory 
Hole. També és doctor en Biologia, pro-
fessor de Biologia cel·lular i investigador 
en el camp de la biomedicina, actual-
ment, a la Universitat Autònoma de Xile. 
 

PORTADA PROVISIONAL



la Galera 



                      

El món de Sofia ens va explicar la filosofia. La porta dels tres panys ens va expli-
car la física quàntica. Els límits de la vida, ara, ens explica la biologia, el que som 
i què fem aquí. 

Els límits de la vida és una novel·la intensa sobre l’origen de tot el que ens 
envolta. Un viatge fascinant pels principals conceptes de la biologia i, a la 
vegada, una història d’amor i superació plena d’anècdotes científiques di-
vertides i sorprenents. 

La Lara és una nena de 14 anys. Durant una llarga nit molt especial, una 
doctora li explicarà una història apassionant, la de la pròpia vida. 

Salvador Macip és metge, investigador i professor de la Universitat de Lei-
cester (UK). És un dels divulgadors científics més importants del país, amb 
cinc llibres publicats, a més d’un prolífic autor de ciencia-ficció. Ha guanyat 
el premi Joaquim Ruyra amb Ullals (la Galera), escrit amb Sebastià Roig. 

David Bueno és professor i investigador de Gènetica a la Universitat de Bar-
celona, i divulgador. Col·laborador habitual en diferents mitjans de comuni-
cació, dirigeix la revista de divulgació B-On.  

Eduard Martorell és llicenciat en Biologia i professor a la Universitat In-
ternacional de Catalunya. És autor de llibres de text i llibres de divulgació. 

 

Els límits de la vida 

PUBLICACIÓ: octubre 

PVP: 18,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: crossover
#ElsLímitsdelaVida 

Salvador Macip / David Bueno / 
Eduard Martorell 



                       

Si el Diari d’H va ser un èxit, la segona part és la bomba: torna l’autora més jove 
de la literatura juvenil amb una gran comèdia romàntica. 

La bomba H

PUBLICACIÓ: novembre 

PVP: 16,95 €€

IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 10 anys

#LaBombad’H

Després de vendre més de 15.000 exemplars del Diari d’H, torna l’autora més 
jove de la literatura middle grade amb la segona part del seu gran èxit. La bomba 
H és una comèdia a parts gamberra, a parts romàntica, per a tots els públics. 

Quan un conflicte internacional sembla que ens portarà a tots a l’altre barri, H 
i els seus amics decideixen passar els seus últims dies junts, fent el que sempre 
han desitjat sense pensar en les conseqüències.

El que podria semblar un gran drama (o una gran farsa) és, en mans de Pétriz, 
una comèdia tant divertida com amable que arribarà de nou al cor de tots els 
seus joves lectors.  

Hypatia Pétriz 

Hypatia Pétriz va debutar en la literatura a catorze anys amb el gran èxit Diari 
d’H. A més d’escriptora és instrumentista i ha col·laborat amb diferents grups 
i gravacions. 



                      

Una obra fascinant de corrent steampunk, el mateixa que ha donat grans èxits 
com La invenció de l’Hugo Cabret, en novel·la i pel·lícula. 

La invenció de l’Hugo Cabret és un dels màxims exponents de la literatura de 
ciència-ficció retro coneguda com steampunk. Martin Scorsese el va portar a la 
gran pantalla el 2011, amb un gran èxit i cinc Oscar, i va tornar a posar de moda 
films d’estètica tecno-victoriana. 

La calle Andersen és la seva clara hereva. Una novel·la on s’uneixen la ciència i 
la màgia. Amb autòmats impressionants, la lluita per la creació de vida artifi-
cial, investigadors sense escrúpols, l’atracció per allò secret i ocult, experiments 
fallits amb humans... Una història descarnada protagonitzada per un grup de 
joves sense res a perdre i malvats inventors amb molt a guanyar. 

La calle Andersen 

PUBLICACIÓ: octubre

PVP: 17,95 € €
IDIOMES: només en castellà

EDAT: a partir de 10 anys

#LaCalleAndersen 

Sofía Rhei / Marian Womack 

Sofía Rhei és poeta i escriptora. Està conside-
rada una de les joves promeses de la literatura 
infantil i juvenil espanyola.

Marian Womack és editora independent, tra-
ductora i escriptora. Ha publicat novel·la curta, 
relats i articles universitaris.  

Booktrailer 



Novel·la  
Gràfica



                     

Després de Los peores años de mi vida i Me parto arriba el nou tresor de 
l’autor viu de més èxit del món.  

Tot el que toca ho converteix en or. Després de ser proclamat l’autor viu que 
més llibres ven a tot el món, James Patterson va decidir introduir-se en la 
novel·la infantil i juvenil, camp en què, de nou, ha cultivat els èxits més im-
portants (recentment amb Los peores años de mi vida i Me parto,  publicats al 
nostre país per la Galera). 

Aquesta tardor ens arriba la seva última proposta, Cazatesoros, una sèrie de 
pura acció i aventures. Rescats marins, pirates moderns... amb el segell parti-
cular de Patterson. 

Els germans Kidd s’han criat a bord d’El perdido, bussejant entre vaixells en-
fonsats per trobar tresors amagats. Aquest és el negoci familiar i el coneixen 
molt bé. Però els seus pares desapareixen en dues expedicions diferents i el 
nois es veuen immersos en la recerca del tresor més gran de la seva vida. 

Cazatesoros

PUBLICACIÓ: octubre 

PVP: 17,95 € €
IDIOMES: només en castellà

EDAT: a partir de 10 anys 

 #Cazatesoros 

James Patterson

James Patterson (Newburgh, Nova York, 1947). És un dels escriptors més pro-
lífics i, sens dubte, el de més èxit. Ha guanyat nombrosos premis, en què des-
taca el Children’s Choice Author of the Year, atorgat per un jurat constituït per 
més de 15.000 joves lectors. 



                     

L’Elvis Riboldi torna més trencador que mai. I fet tot un superheroi! Edició de luxe, 
dos llibres en un... i una samarreta d’en Superelvis de regal! 

L’Elvis torna per la porta gran, convertit en un superheroi i amb una edició 
plena, més que mai, de gadgets i gimmicks (i altres paraules estranyes). 

-Dos llibres en un. Dues portades i dues històries interconnectades. El do-
ble d’Elvis, el doble de destrucció! 

-Torna el format de tapa dura, a petició popular. 

-I, de regal, una samarreta exclusiva de l’Elvis superheroi. 

Aquesta nova entrega culmina un any de grans notícies per a l’Elvis i per a la 
Galera: la publicació de la col·lecció a França per part de Hachette (entre altres 
països) i el desenvolupament d’una sèrie de dibuixos animats per diverses pro-
ductores europees (recent premi Disney Channel al millor projecte).

Més que mai, l’Elvis és (com ja l’anomenen molts dels seus 70.000 fans): «El 
Diari de Greg català». 

10. Jo, Elvis Riboldi, superheroi 
DOS LLIBRES EN UN! 
Jo, Elvis Riboldi, i l’Emma superstar  
Jo, Elvis Riboldi, superheroi 

PUBLICACIÓ: octubre

PVP: 17,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys

#ElvisRiboldi

Bono Bidari / Òscar Julve (il·lustr.)

Samarreta exclusiva de l’Elvis Booktrailer



Les nostres
sèries 



Més de 150.000 fans avalen la col·lecció. I ara, arriba la primera enciclopèdia 
de la sèrie amb els temes més interessants del món de les Cebetes. 

Gol! és tot un fenomen a Itàlia, amb més de 30 títols i 1.000.000 
d’exemplars venuts, i també un fenomen a Catalunya amb 150.000 
exemplars venuts i reedicions de molts títols. 

Nou llibre de la sèrie, només disponible en català. Un volum que recull  
tot el món de les Cebetes, de la A a la Z. Un abecedari de Gol!, on aparei-
xen tots els protagonistes, amics i coneguts de les seves aventures i del 
món del futbol en general. 

Un llibre imprescindible per als amants del futbol i per als seguidors i 
seguidores de les Cebetes. 

Comprova tot el que saps de la col·lecció que és rècord de vendes. 

PUBLICACIÓ: octubre

PVP: 14,90 € €
IDIOMES: només català

EDAT: a partir de 10 anys

#Gol! 

Luigi Garlando 

GOL! 
El món de les cebetes 
SuperGol! 5

LA FORÇA D’UN EQUIP
L’arribada de l’estiu porta un munt de sorpreses! Les Cebe-
tes fan les maletes i se’n van de vacances, i aprofitaran uns 
dies estiuencs per entrenar-se de cara al proper campionat. 
Entre els racons medievals de Montblanc i Poblet, les plat-
ges assolellades de Mallorca i les llargues passejades per 
la Cerdanya, viuran aventures excitants, coneixeran nous 
amics i tornaran més units que mai!

EL MÓN
DE LES CEBETES
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do Luigi Garlando

Il·lustracions de coberta: Stefano Turconi
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Noves aventures de Secret Kingdom: ja hi ha 150.000 fans que han descobert 
el secret més mal guardat de la literatura infantil. 

Un univers de fantasia a través de tres nenes valentes i tendres en un 
món màgic. Aventures que enamoren petites lectores de 7 a 9 anys. Són 
hereves de Dolça Picarol i La magia del Arcoiris.

El Bosc dels Contes
La Paula, la Rita i l’Abril descobreixen que a Secret Kingdom els llibres 
creixen dels arbres. El brot de llibre és un dels ingredients que necessita 
el rei Fèlix per curar-se, però la reina Malícia els ha fet un encanteri. 

El Laberint de la Mitjanit
La Paula, la Rita i l’Abril han de trobar l’últim ingredient per curar el rei 
Fèlix. Inclou un quadern de viatge.

La Ballarina de la Neu 
Títol especial amb una aventura doble. La Rita, la Paula i l’Abril estan 
impacients per tornar a Secret Kingdom durant l’època més màgica 
de l’any: Nadal! El rei Fèlix ha encarregat un espectacle especial per a 
l’ocasió, però la seva protagonista, la preciosa fada ballarina Rosalinda, 
ha desaparegut. I sense ella no hi pot haver espectacle! Inclou postals 
de Nadal. 

PUBLICACIÓ: setembre / octubre

PVP: 9,95 / 12,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 7 anys

#SecretKingdom 

Rosie Banks

SECRET KINGDOM
11. El Bosc dels Contes
12. El Laberint de la Mitjanit 
La Ballarina de la Neu (especial) 



No és només un diari, és un llibre secret de somnis i desitjos. 

Les fans de Secret Kingdom ja poden gaudir d’aquest fantàstic diari, en el qual 
podran escriure tots els seus secrets: com són, què els agrada, què volen ser 
de grans, el nom dels seus amics, el seu aniversari i el regal que els faran, els 
somnis que tenen cada nit, etc.  Inclou una tanca amb clau per salvaguardar els 
secrets i desitjos. 

A més, la Paula, la Rita i l’Abril les acompanyaran i els donaran consells per  
organitzar la millor festa d’aniversari possible.  

Un títol molt especial d’un dels èxits recents més grans de la Galera, amb més 
de 150.000 exemplars venuts. 

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 14,90 € € 
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 7 anys

#SecretKingdom 

Rosie Banks 

SECRET KINGDOM
El meu diari màgic 

Booktrailer sèrie



Després de vendre més de 240.000 maletins, la Lili 
Chantilly pren vida a les seves novel·les. 

Quarta entrega de la sèrie protagonitzada per un dels personatges més popu-
lars de la Galera: la Lili Chantilly. 

Històries ambientades al món de la moda, amb il·lustracions a tot color i un 
preu molt competitiu. Per a nenes a partir de 7 anys.

Amb un marc de fotos exclusiu de regal! 

Socors!
Arriben les vacances de tardor! La Lili i en Poni es queden a l’internat i els 
donen permís perquè es facin càrrec dels cavalls. Un d’aquests, en Solano, es 
converteix en el gran amic de la Lili.

Claire Ubac fa vint anys que escriu literatura juvenil. Totes les seves novel·les 
són com ella: divertides i tendres. 

PUBLICACIÓ: setembre

PVP: 8,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys

#LiliChantilly 

Claire Ubac 

Lili Chantilly
4. Socors! 

TÍTOLS ANTERIORS 

Regal promocional  



                    

D’aquesta sèrie, l’únic que no és tot un misteri és el seu enorme èxit. 

Agatha Mistery arriba al títol número 16, després de vendre més de 100.000 
exemplars. Un dels grans èxits del nostre catàleg. 

Una sèrie per als joves amants dels clàssics de misteri, a l’estil d’Agatha Chris-
tie. Agatha Mistery viatja per tot el món (Egipte, Índia, Escòcia, Canadà, París, 
el Carib, Venècia, Àfrica...) investigant i resolent tots els casos amb què es va 
trobant. 

El secret de Dràcula
Transsilvània: la bella Esmeralda, propietària d’una fira ambulant gitana, sem-
bla perseguida ni més ni menys que... pel comte Dràcula! En Larry i l’Agatha 
Mistery hauran d’enfrontar-se a aparicions esgarrifoses i a fets inexplicables. 
 
Destinació Samarcanda 
En Larry i l’Agatha afronten una nova missió: desemmascarar el lladre d’una 
valuosa catifa custodiada al museu de Samarcanda. 

PUBLICACIÓ: setembre

PVP: 9,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys 

#AgathaMistery

Sir Steve Stevenson 

Agatha Mistery 
15. El secret de Dràcula
16. Destinació Samarcanda 

TÍTOLS ANTERIORS 



Princeses que salven prínceps! Acció, humor, amor... Nous títols d’una sèrie 
que trenca tots els tòpics dels llibres de princeses. 

Noves aventures emocionants de les princeses més valentes i divertides de la 
literatura infantil actual. Princeses a l’atac, la sèrie debut de Carlota Echevar-
ría, té tot allò necessari per captivar les fans de les princeses... i els pares que 
busquen llibres sobre el tema, però que no volen renunciar a la qualitat li-
terària. 

Històries fascinants de princeses, màgia, bons molt bons, dolents molt dolents 
(i molt ximples) i grans dosis d’humor. 

La col·lecció està il·lustrada per un nou gran talent, Núria Aparicio (La Pen-
deja), i al final de cada llibre s’inclouen fitxes dels personatges, passatemps, 
activitats... 

PUBLICACIÓ: octubre

PVP: 9,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys

#Princesesal’Atac

Carlota Echevarría / Núria Aparicio (il·lustr.)

Princeses a l’atac
3. El secret dels reis
4. El cercle de Cassiopea

Carlota Echevarría. Tot i la seva joventut, 
fa anys que és lectora de literatura infantil 
i juvenil per a diverses editorials i blogs. 
Princeses a l’atac és el seu debut literari, 
brillant. 



                      

Gats detectius

Misteris + gats + París: la fórmula de l’èxit. Dels creadors d’Agatha Mistery.

   
Imaginem una combinació de Los aristogatos amb Sherlock Holmes a les terrasses 
i paisatges de la ciutat de París. O una combinació de Ratatouille amb Els cinc. O 
de... importa realment? Els Gats detectius són encantadors, carismàtics, irresisti-
blement adorables, i no hi ha cas ni ratolí que se’ls resisteixi. 

Històries divertides, plenes d’acció, humor i misteri que faran passar una bona 
estona a tothom: nens i nenes, pares, mares i potser fins i tot la mascota de la casa 
(sempre que no sigui un gos!). 
 

Alessandro Gatti i Davide Morosinotto han publicat molts llibres infantils i 
juvenils, tot i que aquesta és la primera vegada que treballen junts. Alessandro és 
aficionat a la filosofia i Davide, als videojocs. 

Stefano Turconi és un reconegut il·lustrador, responsable, entre d’altres, de les 
il·lustracions de la sèrie Gol!.

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 9,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 7 anys

#GatsDetectius 

A. Gatti /D. Morosinotto /   
Stefano Turconi (il·lustr.)

TÍTOLS ANTERIORS

3. Qui ha robat el gat d’or? 
4. Qui ha enredat Jean Moustache? 



                      

Els creadors d’Agatha Mistery entren en el món de la moda... i la màgia... i 
l’amor.

La Milly descobreix que, amb els vestits màgics del seu armari, pot viatjar a 
altres èpoques. Així, convertir-se en dissenyadora de moda li resultarà molt 
més fàcil. 

Ballant a Nova York
Què se sent sobre l’escenari d’un dels teatres musicals més importants de Nova 
York, l’American Ballet Theatre, tot just abans de fer el primer pas de ball? La 
Milly, amb el seu tutú màgic, el que sent són molts nervis...

El somni de Romeu i Julieta
La Milly viatja màgicament a Verona, en el temps de Romeu i Julieta. Però el 
que troba la sorprèn: ni ell ni ella estan interessats l’un per l’altre. La Milly 
haurà d’actuar i fer possible la millor història d’amor de tots els temps. 

Elena Peduzzi. Llicenciada en Lletres i arqueòloga medieval. Ha publicat un 
munt de llibres infantils, i ha col·laborat a les novel·les de Geronimo Stilton i en 
Les princeses en el regne de la fantasia. 

Federica Salfo. (Roma, 1977) és il·lustradora. Ha treballat per a Walt Disney 
d’Itàlia i ha col·laborat en les sèries Geronimo Stilton i Tea’s Sisters. 

PUBLICACIÓ: setembre

PVP: 8,95 € €
IDIOMES: només en català

EDAT: a partir de 8 anys 

Elena Peduzzi

Milly Merletti, 
somnis de moda
3. Ballant a Nova York
4. El somni de Romeu i Julieta 



                       

Torna la millor sèrie de pirates dels últims temps, amb més de 20.000 exemplars 
venuts. De l’únic autor del nostre país representat per l’agència britànica Rights 
People. 
Alguns mitjans han considerat Jan Plata la millor sèrie de pirates dels últims temps. I 
no només a casa nostra: el primer llibre serà publicat al Brasil aquesta tardor. 

Amb tanta acció com qualitat literària, Jan Plata fascina tant els fans de la literatura 
clàssica d’aventures, com de la novel·la infantil més actual i plena d’acció. 

Al mar s’estan insinuant coses terribles: fills que fereixen els seus pares, judicis su-
maríssims a menors d’edat, les sirenes perceben que al fons del mar en passa una 
de grossa.. i, mentrestant, el vaixell d’ungles de mort deixa un rastre de destrucció i 
desolació... 

El llibre inclou un mapa de l’Illa dels Presoners. 

Jan Plata
3. La mort i la violeta 

PUBLICACIÓ: octubre

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys

#JanPlata 

J. L. Badal / Jordi Lafebre (il·lustr.)

J.L. Badal és professor de llengua i literatura, poeta 
i autor de novel·la adulta i juvenil. Ha publicat textos 
de crítica i creació literària en diverses revistes es-
pecialitzades. Va treballar un temps com a editor. La 
seva obra magna, Els llibres d’A, ha estat publicada 
recentment per la Galera. 

Jordi Lafebre és il·lustrador i dissenyador gràfic. 
Especialitzat en còmic, té una trajectòria molt sòlida 
en el mercat franco-belga, el més especialitzat en el 
món de l’àlbum il·lustrat i la novel·la gràfica. 

9 7 8 8 4 2 4 6 5 2 4 2 5

Mapa de l’Illa dels Presoners 



                      

Les noves aventures d’Ulysses Moore, un veritable clàssic modern. Cal dir res 
més? En realitat, sí: per fi en català! 

Ulysses Moore
14. Viatge als ports foscos

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 14,90 €€

IDIOMES: només en català

EDICIÓ CASTELLANA: Montena 

EDAT: a partir de 12 anys 

Ulysses Moore

Després de vendre més de 2 milions de llibres i ser un èxit mundial traduït a 
més de 20 llengües, no cal dir gaire més d’Ulisses Moore. Aquesta primavera 
s’ha publicat el primer títol de la segona sèrie, la primera vegada que un títol 
d’Ulysses Moore es publica en català, i ara arriba el segon. 

En Murray i els seus amics tornen a la vida de sempre després de la seva prime-
ra aventura. Però aviat reben notícies de la desaparició d’en Rick Banner, que 
l’ha atrapat la companyia. Sembla que es troba a la Jungla Negra, un dels ports 
foscos que no surten a cap mapa. 

Continua la segona sèrie d’Ulysses Moore, ara per primera vegada en català.  

Ulysses Moore és un autor ple de misteri. Fa anys que no se sap res d’ell. Els 
seus llibres, escrits en un codi misteriós, van ser trobats al bagul de Pierdome-
nico Baccalario, que ha aconseguit desxifrar el codi i traduir-los. 

Pierdomenico Baccalario (Piamonte, 1974) és un dels autors de més èxit 
mundial de la literatura infantil i juvenil. La Galera publica també la seva sèrie 
La botiga Battibaleno, en català, i la novel·la La veritable història del capità Gar-
fi.  

TÍTOL ANTERIOR 



                      

L’últim èxit de l’autor d’Ulysses Moore. (A part dels nous Ulysses Moore!) 

Pierdomenico Baccalario, amb milions de llibres venuts de les seves novel·les i 
sèries, és possiblement l’escriptor infantil de més èxit de tot el món. 

Ara arriba La lladre de miralls, la quarta entrega de la seva nova sèrie La botiga 
Battibaleno. 

Amb tota l’acció, tota la màgia i les espectaculars il·lustracions de Iacoppo Bru-
no. I una edició de luxe que converteix La botiga Battibaleno en el millor regal 
que hi pot haver. 

La botiga Battibaleno
La lladre de miralls

PUBLICACIÓ: setembre

PVP: 14,90 € €
IDIOMES: només en català 

EDICIÓ CASTELLANA: Montena

EDAT: a partir de 12 anys 

Rick Riordan

TÍTOLS ANTERIORS 



                       

Un nou i monstruós èxit dels creadors d’Agatha Mistery. Humor i estètica  a l’estil 
de Tim Burton per a primers lectors. 

Artemius Creep sembla un caçador de monstres com molts d’altres. Però el seu 
veritable objectiu és protegir-los de la crueltat dels humans. I és que com diu ell: 
«Com més coneixes els monstres, més por et fan els humans». 

Aquesta premissa original i divertida de l’autor Luca Blengino s’ha convertit en 
una nova comèdia per a primers lectors dels creadors de sèries tan estimades 
com Gol! i Agatha Mistery, les més longeves i més venudes de la Galera. 

La Mansió de l’Esparver. Cercant una exclusiva periodística, la Priscilla Fizz in-
vestiga sobre la Mansió de l’Esparver, el castell abandonat que domina la ciutat 
de la Taràntula. 

Missió al pantà. L’Artemius crida la Priscilla i en Bablú per la seva primera mis-
sió com a aprenents de caçamonstres. La cruel Antonietta LaBelle vol convertir  
el Pantà Quitranós en un complex termal, però la zona és habitada pels Putri-
dons. 

PUBLICACIÓ: setembre 

PVP: 9,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 7 anys

#ArtemiusCreep 

Artemius Creep
1. La Mansió de l’Esparver
2. Missió al pantà
Luca Blengino



                      

D’Anglaterra a la Xina, 20 milions de lectors enganxats. 

Per fer-nos una idea del fenomen mundial que és Warriors, en tan sols deu 
anys de vida ha generat més de cent llibres diferents, inclosos diversos spin-off, 
versions de les novel·les en còmic, guies oficials de personatges...

La sèrie, escrita per quatre autores angleses sota el pseudònim Erin Hunter, va 
arribar al nostre país el 2012, on també ha creat un grup de fans molt fidels que 
es coneixen molt bé totes les trames complexes i les desenes de personatges 
que té aquesta col·lecció.  

Warriors narra la història de diversos clans de gats intel·ligents que han so-
breviscut en un bosc, amb una gran quantitat d’intrigues, lluites pel poder, 
aliances canviants, profecies... Aquests elements són els que han fet que la sèrie 
sigui definida com el Joc de trons de gats! 

Warriors 
8. Nit tancada

PUBLICACIÓ: octubre 

PVP: 12,95 € €
IDIOMES: només en català

EDICIÓ CASTELLANA: Salamandra

EDAT: a partir de 12 anys

#Warriors 

Erin Hunter 

PORTADA ALEMANYA 

TÍTOLS ANTERIORS



Novetats
infantils 



                      

Comença l’espectacle! Tot el que necessites per interpretar els contes tradi-
cionals. 

Un llibre regal preciós que conté tot el material que necessites per fer una 
funció de titelles: el teatre complet, 24 titelles de dit dels personatges, 
11 decorats i les narracions dels contes tradicionals. 

Amb tot això els nens i nenes podran recrear grans clàssics, com El gat 
amb botes, La Caputxeta Vermella, Hansel i Gretel, La Rínxols d’Or i els tres 
ossos, La Bella Dorment, Blancaneu, La Ventafocs... 

És un teatre amb la mida ideal perquè els petits puguin jugar-hi fàcilment 
i a un preu molt competitiu. 

PUBLICACIÓ: octubre

PVP: 18,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 3 anys 

El meu gran teatre 
Madeleine Deny / Marion Billet (il·lustr.)



                      

Barreja de conte, teatre i diorama. El Llibre-cine és un format nou que triomfa 
al nostre país. 

Dos grans clàssics per reviure llegint i mirant les espectaculars escenes en 
3D al carrussel que acompanya el llibre. 

Un conte únic per gaudir en família, observant, explicant i llegint, amb un 
format cent per cent nou. 

Més de 12.000 exemplars venuts dels títols anteriors, La Caputxeta Verme-
lla i Els tres porquets. 

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 17,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 3 anys 

Llibre - cine 
Hansel i Gretel 
La Blancaneu i els set nans 



                      

La col·lecció amb la qual nens i nenes poden gaudir dels contes clàssics...
i canviar-los el final! 

Una maleta que conté un llibre amb quatre contes clàssics (La Caputxeta Ver-
mella, La Polzera, La Rínxols d’Or i Els tres porquets), quatre puzles de set peces 
cadascun i un retolador esborrable. 

Els nens hauran d’ordenar les fitxes dels puzles per aconseguir construir la 
història. A més, cada història té dos finals diferents: l’original i el que sugge-
reix l’autora de l’adaptació. I si el nen o nena creuen que té un final millor 
(cosa de la qual no tenim cap dubte!), cap problema: poden pintar-lo amb el 
retolador sobre la fitxa en blanc. Una proposta per estimular la imaginació! 

Gina Samba / Maria Tarragó (il·lustr.)

Contes per llegir i jugar

PUBLICACIÓ: novembre 

PVP: 18,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 5 anys



 

Amb aquest gran llibre, els més petits podran descobrir més de 150 animals 
ordenats per l’hàbitat: el bosc, la granja, la selva, el mar, etc.

A més, nens (i pares) aprendran curiositats interessants. Sabies que les girafes 
es netegen les orelles amb la seva pròpia llengua? I, ja que parlem del tema, 
sabies que els cocodrils són incapaços de treure la llengua? 

Format gegant, molt atractiu i original per regalar aquest Nadal. 

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 19,95 € €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir d’un any 

El món dels animals
                      

Un llibre XXL de primeres paraules protagonitzat per animals, amb un munt 
de curiositats divertides i reals. 

Emma Schmid 

                                            

Els ocells

àguila

cigne

cigonya

colibrí

colom

corb

cotorra

estruç

flamenc

gavina

lloro

mussol

oca

oreneta pardal

voltor

tucà kiwi

pit-roig

pelicàpaó

IMATGES INTERIORS 



«Schoolies» és un univers preescolar creat per Ellen Crimi-Trent. Aquest 
tercer títol inclou personatges retallables, escenaris de cartró i adhesius per 
decorar l’escola. 

Una nova proposta dels creadors de Llibre de tresors per a nens i Un gran 
llibre de jocs. Un llibre ideal per estimular la imaginació, potenciar les habi-
litats lectores i treballar la resolució de problemes.  

Els materials són resistents i de gran qualitat, adaptats als més petits. El for-
mat desplegable resulta particularment atractiu. 

Més de 15.000 llibres venuts de tota la col·lecció. 

PUBLICACIÓ: octubre

PVP: 18,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 4 anys 

Schoolies
L’escola

                      

Una col·lecció dissenyada especialment per ajudar els nens que comencen 
el parvulari. 

                                            

                      

                      



Per commemorar el centenari del naixement de l’escriptora i il·lustradora finlandesa Tove Jansson, la Galera rellança els 
títols dels Mumin. 

Una petita biblioteca de primers coneixements perquè els més petits de la casa aprenguin els colors, els nombres, els 
contraris i algunes paraules. Una edició de regal amb uns personatges únics i un disseny cuidat. 

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 19,80 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 0 anys 

Aprèn amb els Mumin
LOT ESPECIAL ANIVERSARI

                      

La primera biblioteca dels Mumin per als més petits.
 

                                                                  



Dos títols més de la col·lecció Minimiki: llibres amb espiral i amb forma de 
nina, plens d’adhesius, siluetes, perfils, textures i un munt d’activitats. 

Les Minimiki són molt especials, pel seu format i contingut: cada nina ens des-
cobreix al seu interior els secrets d’una cultura diferent del món. Dels títols pu-

blicats s’han venut més de 50.000 exemplars. 

 

PUBLICACIÓ: octubre

PVP: 9,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 5 anys  

Minimiki
A Amèrica amb l’Aponi
A l’Àrtic amb l’Anouk

                      

Les Minimiki segueixen triomfant pel món. Llibres originals plens de curiosi-
tats i activitats per col·leccionar. 

TÍTOLS ANTERIORS



Més de 240.000 maletins venuts. Un nou títol per 
seguir triomfant en el món de la moda. 

Conté patrons per poder crear peces de roba, 40 models per vestir, 24 estampats 
diferents, 200 adhesius i desenes de trucs per dissenyar tota la teva col·lecció. 
Tots els elements que han fet d’aquests maletins un dels grans èxits de la Ga-
lera des de fa anys. 

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 13,50 € €
EDAT: a partir de 7 anys

#LiliChantilly 

Lili Chantilly

Lili Chantilly
Maletí de la moda brillant 

MALETINS ANTERIORS



                      

Nous títols de la nostra col·lecció best-seller dedicats a Catalunya i al procés 
independentista. La col·lecció estrella de la Galera, amb 350.000 exemplars 
venuts.

L’abecedari de la independència
Descobreix les paraules més importants per entendre el procés nacionalista de 
Catalunya. Amb il·lustracions de Roser Calafell i un pòster gegant de regal. 

Súper pinta i escriu Catalunya
Nova entrega del format XXL dels nostres best-sellers, la maleta Súper Pinta i 
escriu dedicada a Catalunya. Tres contes en un: L’abecedari de Catalunya, L’Onze 
de Setembre  i La meva primera història de Catalunya ara, per pintar i repassar el 
text. Amb adhesius per decorar i un full per pintar la teva senyera. 

Roser Calafell i Pilarín Bayès (il·lustr.)

Visca Catalunya!
L’abecedari de la independència
Súper Pinta i escriu Catalunya

PUBLICACIÓ: agost

PVP: 6,95 € €
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 3 anys

PUBLICACIÓ: agost

PVP: 16,95 €

IDIOMES: català

EDAT: a partir de 3 anys



                      

 

La meva primera història de Catalunya (il·lustrat per Roser Calafell) 
Catalunya ha estat una terra de pas: de cultures i pobles. I tothom hi ha deixat 
empremta i ha posat un granet de sorra que explica la nostra història. Gent que 
venia i s’hi quedava, o comerciava, o guerrejava. I construïen viles, castells, po-
bles i ciutats. I inventaven i fabricaven. Amb aquest magnífic àlbum il·lustrat el  
més menuts de la casa tindran el primer tast de la nostra història: els grecs i els 
romans, l’expansió medieval, les revoltes amb l’Onze de Setembre, la industria-
lització... fins als nostres dies. A càrrec d’un historiador de luxe, Toni Soler, i  la 
il·lustradora de supervendes, Roser Calafell.  
 
Amb un retallable per construir una cronologia de la nostra història. 

L’abecedari de Catalunya (il·lustrat per Pilarín Bayés) 
Un llibre perquè els nens i les nenes aprenguin les lletres de l’abecedari. Amb 
il·lustracions de Pilarín Bayés. Cada lletra té un motiu típicament català que la 
il·lustra (allioli, barretina, castellers, etc). Un llibre que farà passar una bona es-
tona als nens i les nenes i els aproparà a la nostra cultura. 

Visca Catalunya!
Títols anteriors (recordatori)
L’abecedari de Catalunya
La meva primera història de Catalunya

PUBLICACIÓ: 2013

PVP: 5,95 / 6,95 € € 
IDIOMES: català i castellà

EDAT: tots els públics 

Roser Calafell i Pilarín Bayés (il·lustr.)
Dos dels títols de més èxit de la nostra col·lecció best-seller dedicats a Cata-
lunya.



                      

L’obra teatral més representada a Catalunya per fi dins la nostra col·lecció 
best-seller. 

No hi ha Nadal sense Els Pastorets. I ara ja els tenim il·lustrats per Roser Calafell! 
Adaptació de Pilar Serra del clàssic nadalenc Els pastorets de Josep Maria Folch i 
Torres, una de les obres més representades de Catalunya. 

Els Pastorets per als més menuts de la casa! Amb pàgines extres amb els perso-
natges per retallar i jugar! 

Amb pròleg de Màrius Serra. 

La nit de Nadal, en Rovelló i en Lluquet s’adormen tot escoltant un conte a la vora 
del foc. De cop, es troben enmig d’un bosc, a prop de Betlem... i un personatge 
amb banyes, capa, cua i ferum de sofre els surt a l’encontre...

Pilar Serra / Roser Calafell (il·lustr.)

Nadal 
Els Pastorets

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 5,95 € €
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 3 anys



                      

Dues noves entregues del format Pinta i escriu de la nostra col·lecció estrella. 
Perquè els més menuts aprenguin les tradicions nadalenques mentre es diver-
teixen pintant i resseguint el text. 

Dos dels grans èxits de la Galera, ara com a llibres per pintar i escriure! Dos con-
tes nadalencs interactius amb les il·lustracions de l’interior per pintar i el text en 
puntets per resseguir i practicar la cal·ligrafia.  

Pinta i escriu Les figuretes del pessebre (il·lustrat per Pilarín Bayés)
Les figuretes del pessebre estan totes a la capsa, a punt de sortir. Però han per-
dut els colors! Com pot ser? Ajuda-les i pinta-les perquè el pessebre, aquest any, 
també sigui preciós. 

Pinta i escriu Les festes de Nadal (il·lustrat per Roser Calafell) 
L’Elies i la Bet estan neguitosos: comencen les festes de Nadal. Serà un no pa-
rar de coses boniques: la fira de Santa Llúcia, els Pastorets, Nadal, Sant Esteve, 
l’Home dels Nassos, Cap d’Any, Reis... I carn d’olla, neules, torrons! I els regals. 
I les nadales. I el pessebre, i l’avet! Però, què passa? S’ha descolorit! Ajuda’ls a 
pintar el Nadal! 

Roser Calafell i Pilarín Bayés 

Nadal 
Pinta i escriu Les figuretes del pessebre
Pinta i escriu Les festes de Nadal 

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 3,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 4 anys



                      

El nostre On és Wally, amb els personatges de la Roser Calafell. Diverteix-te 
buscant la figura més important del pessebre! 

El caganer s’ha perdut! Al pessebre el troben a faltar i estan preocupats. I un pes-
sebre sense caganer no és un pessebre com cal. A cada pàgina el caganer s’amaga 
en un lloc diferent. Ajuda a trobar la figura i a altres personatges d’aquest pesse-
bre tant divertit! 

Nou format interactiu i de la col·lecció best-seller, després del Pinta i escriu i la 
maleta Súper pinta i escriu. Una nova forma divertida i interactiva perquè els 
més petits coneguin les nostres tradicions. 

Roser Calafell (il·lustr)

Nadal 
On és el caganer? 
NOU FORMAT 

PUBLICACIÓ: octubre

PVP: 5,95 € €
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 3 anys



                      

 

El caganer (il·lustrat per Roser Calafell) 
La notícia ha arribat. Tothom en parla: en una establia ha nascut el Salvador. Tothom 
s’hi encamina: els pastorets, la peixatera, el moliner... “Afanya’t que farem tard”, diu la 
mare. Però el fill triganer té un problema ben gros. Què li deu passar, al nostre petit 
protagonista? També en el format Pinta i escriu. 

El tió de Nadal (il·lustrat per Roser Calafell) 
El tió de Nadal ha arribat! Però té molta gana. En té tanta que no para d’endrapar: 
nous, mandarines, torrons, rosegons de pa... Potser sí que farà un bon pet! 
 
Les festes de Nadal (il·lustrat per Roser Calafell) 
Totes les celebracions de Nadal en un conte d’Anna Canyelles i Roser Calafell. Per a 
seguir, dia a dia, el cicle nadalenc. 

Els Reis d’Orient (Il·lustrat per Roser Calafell) 
S’acosta el gran dia i els Reis estan atabalats. En un no li caben tots els regals al camell, 
l’altre fa gimnàstica per estar en forma i poder pujar escales i el tercer pateix perquè 
fa tard. Com pot ser que encara estiguin així amb l’experiència que tenen? També en 
el format Pinta i escriu. 

Les figuretes del pessebre (il·lustrat per Pilarín Bayés)
Les figures del pessebre estan en una caixa, a punt de sortir. Però, hi són totes? Per si 
de cas, la Lola Casas ha escrit un poema divertit per a cada figureta i la Pilarín Bayés 
les ha dibuixat. Ara les teniu totes reunides. Cadascuna amb el seu poema. Ja no hi ha 
excusa per no muntar el pessebre recitant els poemes i posant les figures per ordre... 
si voleu! Amb adhesius i un pessebre desplegable! També en el format Pinta i escriu. 

Nadal
Títols anteriors (recordatori) 

PUBLICACIÓ: 2010-2013

PVP: 5,95 € € 
IDIOMES: català i castellà

EDAT: tots els públics 

Roser Calafell i Pilarín Bayés (il·lustr.)
Viu les tradicions nadalenques amb la nostra col·lecció best-seller.



                      

 

                      

Nadal 
Bones festes! 
LOT ESPECIAL REGAL
Roser Calafell (Il·lustr.) 

Un conjunt de manualitats atractiu per crear postals nadalenques. Dibuixos 
per retallar, postals per pintar, adhesius, purpurina... Una manera diferent, di-
vertida i personal de felicitar el Nadal als que més estimes. 

Un cop acabades les postals, podràs retallar la part superior del llibre. Així 
aconseguiràs un fantàstic llibre d’endevinalles de Nadal. 

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 14,90 € €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 3 anys  

Crea les teves postals de Nadal personalitzades. Una ma-
nera original i divertida de felicitar les festes. 

Els espais 
en blanc 

poden servir 
per escriure-
hi el que tu 

vulguis.

Retalla les 
imatges per les 
línies de punts 
i aconsegueix 
dues postals 
magnífiques.

Si vols, pots 
pintar la 
postal seguint 
la que tens 
d’exemple.

Al principi de novembre,
s’encenen acolorits

i ens porten cap al desembre
amb els carrers ben lluïts.

IMATGE D’INTERIOR 



                      

Un nou conte de la Bíblia per conèixer la nostra tradició i cultura. 
 

Episodis de la Bíblia narrats de manera amena i divertida, seguint el nostre 
format best-seller. Una forma simpàtica, alegre i respectuosa de tenir un pri-
mer contacte amb els textos sagrats. Un llibre pensat per a totes les confessions 
cristianes: catòlics, evangelistes... i per comprendre la nostra tradició cultural. 

Contes que formen part de la tradició universal. 

En el format best-seller de la Galera, del qual ja s’han venut més de 350.000 
exemplars. 

I properament, La torre de Babel. 

Contes de la Bíblia
El naixement de Jesús 

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 6,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 3 anys 

Cristina Sans / Roser Calafell (il·lustr.)

TÍTOL ANTERIOR



                      

Nova col·lecció oficial del Barça amb el nostre format infantil de més èxit. 
Poques llicències al món es porten tan al cor!

L’àlbum del nadó culer  
Nou llibre del bebè per als petits culers. Per recollir tots els records, experiències i 
fotografies del petit amb el Barça. Amb delicades il·lustracions de Roser Calafell. 

Anem al Camp Nou / Vamos al Camp Nou / Going to the Camp Nou
Amb el mateix format de la nostra col·lecció best-seller, de la qual s’han venut 
més de 350.000 exemplars. Escrit per Cristina Sans. Disponible en català, castellà 
i anglès. 

Súper crea i escriu Anem al Camp Nou. 
Per pintar i repassar el text de lletra manuscrita. Imatges per retallar i penjar a 
la paret. Inclou adhesius i fins i tot el camp per dissenyar l’estratègia ! I diferents 
estadis del món. 

Roser Calafell (ilustr.)

Barça 
L’àlbum del nadó culer
Anem al Camp Nou
Súper crea i escriu Anem al Camp Nou

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 17,95 € €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: tot els públics 

PUBLICACIÓ: setembre

PVP: 7,95 € €
IDIOMES: català, castellà i 

anglès

EDAT: a partir de 3 anys

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 16,95 € € 
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 5 anys
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ISBN: 978-84-246-5077-3

9 788424 650773

L’àlbum del nadó culer és el teu primer 
diari, amb records i fotografies, que recull 
pensaments, emocions i anècdotes del teu 

primer any de vida.

UN DIARI INSUBSTITUÏBLE 
QUE T'ACOMPANYARÀ 

SEMPRE.

L’ÀLBUM DEL  
NADÓ CULER

 Àngels Farré - Roser Calafell


