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L’efecte Calders
Santi Baró
Guanyador del premi Joaquim Ruyra 2015

L’any 1977 Cruyff triomfa al Barça. Està de moda demanar polos Dràcules i fa 
poc que s’ha fundat un diari català on escriu un escriptor famós: en Pere Calders. 
Però a Llançà, i a l’agost, això li queda molt lluny, al Miquel. A ell només li agrada 
llegir còmics i evitar els seus pares, que regenten una petita llibreria i són àvids 
lectors. I també ha de gestionar la seva dificultat per fer amics. O per conservar-
los. La inesperada amistat amb l’excèntric Pere Calders, que estiueja al poble, pot 
canviar aquesta dinàmica.

Un relat meravellós que transporta els lectors a un passat molt recent però idílic; 
i que fa reviure una figura de la literatura com Calders.

Santi Baró (Olesa de Montserrat, 1965). De ben jove es va adonar que el taller de 
joieria familiar no era el futur que desitjava. Es va dedicar de ple a la literatura 
i ha guanyat molts premis,  el Gran Angular (dos cops) o el Barcanova (també 
dos cops). D’entre la seva obra destaca: Nit de sang, La lluna de Gel, La gran O, 
Un contra onze i Fario. Amb L’efecte Calders ha obtingut el Joaquim Ruyra de 
narrativa per a joves 2015. PUBLICACIÓ: 16/03/16

PVP: 16,95 euros

IDIOMES: català

EDAT: a partir dels 12 anys  

HASHTAG: #EfecteCalders



                      

Guanyador del premi Josep M. Folch i Torres 2015

La nena que es va  
convertir en mòbil
Francesc Puigpelat

La Mukele viu a l’Àfrica, als peus del Kilimanjaro, en un poble tan petit que no 
té nom. És filla de pastors i la seva vida està encaminada a conduir el ramat per 
la Sabana. I a obeir amb temor les paraules del bruixot, l’Amwilu tot i que de fet, 
poca gent creu en la bruixeria: se l’escolten per tradició. Però l’Amwilu sí que té 
un cert poder... i el poder en mans de persones dolentes no porta res de bo. La 
Mukele patirà un malefici que només podrà desfer amb esfroç i sort. Molta sort. 

Un relat d’aventures que combina la diversitat cultural i el món de les xarxes 
socials amb mestria i intriga. Ideal per a lectors a partir de 8 anys. 

Francesc Puigpelat (Balaguer, 1959) és periodista, escriptor i autor d’una ex-
tensa obra narrativa, de la qual destaquen les novel·les Apocalipsi blanc (premi 
Josep Pla, 1999), L’últim hivern de Ramon Llull,  Els Llops (premi Carlemany, 
2005), La segona mort de Jesús de Natzaret, El retorn de Macbeth (premi Ciutat 
d’Alzira, 2012), i El pescador de llum. Quant a novel·la infantil i juvenil, és au-
tor de Romeu i Julieta. Segona part (premi Ramon Muntaner, 2014), El nen que 
va xatejar amb Jack Sparrow (premi Vicent Silvestre, 2014), L’artilleria de Mr. 
Smith, Viaje al centro de CityPlay i les col·leccions de llibres infantils “Monday & 
May” (en col·laboració, amb el pseudònim de Lillian Wallaby) i “El Club de los 
Empollones” (en col·laboració, amb el pseudònim de Brian Bones).
 PUBLICACIÓ: 16/03/16

PVP: 12,95 euros

IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 8 anys

HASHTAG: #lanenaqueesvacon-

vertirenmobil 



Circus Mirandus
Cassie Beasley

Els fans d’Hugo Cabret i Roald Dahl s’enamoraran de Circus Mirandus. Una his-
tòria per a totes les edats que marca per sempre. 

Creus en la màgia? El petit Micah sí. El seu avi Iphraim sempre li ha explicat me-
ravellosos contes sobre l’imaginari Circus Mirandus. Però ara l’Iphraim, a punt 
de morir, revela al seu nét que el circ és real, i que el seu mag li deu un miracle. 
Micah decideix viatjar amb la seva amiga Jenny al circ i demanar-li al mag que 
salvi la vida del seu avi.
Un viatge fantàstic, ple de coses increïbles: un tigre invisible que guarda les por-
tes, una dona-ocell molt bonica o el mag més poderós del món capaç de donar 
la llum. 

Una edició preciosa en tapa dura amb sobrecoberta roquejada i paper ta-
llat a l’antiga

Un clàssic modern que et farà tornar a creure en la màgia. Bestseller del New 
York Times, millor llibre per a 9 a 12 anys d’Amazon 2015 i autora nominada a mi-
llor revelació de Goodreads.

PUBLICACIÓ: 17/02/2016

PVP: 19,95 € 

IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 10 anys

HASHTAG: #Circusmirandus

Cassie Beasley
És dels Estats Units. Quan no escriu, ajuda a la 
granja de la seva família a Geòrgia.  Va estudiar 
Belles Arts a l’Escola Vermont. Circus Mirandus 
és la seva primera novel·la. 



AMAZON - The Best Books of 2015



NEW YORK TIMES - Best Sellers List



El conte més 
meravellós
3. Don Quixot i el drac
Edward Berry / Stefano Turconi (il·lustr.)

PUBLICACIÓ: 04/05/2016

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 10 anys 

HASHTAG: #Elcontemesmeravellos

Per primera vegada Pierdomenico Baccalario, l’autor d’Ulysses Moore, crea una 
sèrie per a una editorial del nostre país. Coescrita amb l’expert en humor Eduardo 
Jáuregui, la Galera en publica ara la tercera entrega dedicada a Don Quixot, coin-
cidint amb l’aniversari de la publicació de la segona part del clàssic universal. 

Els germans Alba i Guillem segueixen combatent els plans malvats de Mr. 
Zargo, que vol acabar amb tots els llibres a base d’introduir-hi elements ab-
surds. Si primer van ser les pistoles làser a Peter Pan i després un nan malvat 
a Els tres Mosqueters, ara l’absurd arriba a extrems insospitats quan, en Don 
Quixot, una de les obres més importants de la literatura, hi apareix... un drac! 
I no és gaire simpàtic. Una vegada més, l’Alba i en Guillem, amb l’ajuda de 
l’ancestral orde dels llibreters màgics, hauran de viatjar a l’interior mateix 
llibre per combatre el drac i tornar a la història el seu estat original. 

Nova entrega d’El conte més meravellós, la sèrie de Pierdomenico Baccalario i 
Eduardo Jáuregui que ha rebut el reconeixement de la crítica, la premsa i els 
blogs especialitzats. 

TÍTOLS ANTERIORS 



Pierdomenico Baccalario és un dels autors més importants del 
món en literatura infantil i juvenil. Autor de nombroses obres de 
culte, està directíssimament relacionat amb la sèrie Ulysses Moore, 
que encara avui devoren milions de fans a tot el món. 

Eduardo Jáuregui és un gran expert mundial de la comèdia, els 
jocs i el sentit de l’humor. La seva consultoria Humor Positivo ofe-
reix formació a grans empreses. És autor de llibres de divulgació 
i novel·les. 

 



                       

A la nostra literatura, cap vaixell pirata ha arribat tan lluny. Ja tenim l’esperada 
conclusió de la sèrie que ha venut més de 30.000 exemplars. Amb una veritable 
bandera pirata autèntica de regal.

Alguns mitjans han considerat Jan Plata com la millor sèrie de pirates dels últims 
temps. I no només al nostre país: el primer llibre ja s’ha publicat al Brasil i se n’han 
venut els drets a la Xina. 

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. 
Aquest títol, que tanca la col·lecció, inclou un regal molt especial per als lectors fidels: 
una bandera pirata dissenyada per Jordi Lafebre

El jove Jan Plata ha viscut tant en tan poc temps que té la sensació que la vida és un 
munt de sorra que s’escola entre els dits de la mà. El final s’acosta. I no hi ha matisos: és 
cruel. Però la vida que ha viscut, els amics que ha guanyat, la família que ha recuperat 
i l’amor que ha conegut, han valgut la pena. La mort o el que sigui que hagi de venir, el 
trobarà somrient i... armat. La lluita serà sense treva. Com la vida. 

Jan Plata
6. La fi del món

PUBLICACIÓ: 02/03/2016

PVP: 16,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 9 anys 

HASHTAG: #Janplata

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

Aquest títol, que tanca la col·lecció, inclou un 
regal molt especial per als lectors fidels: una 
bandera pirata dissenyada per Jordi Lafebre.



                       

TÍTOLS ANTERIORS 

J.L. Badal és professor de llengua, literatura, poeta i autor de novel·la adulta i juvenil. Ha publicat textos de crítica i 
creació literària en revistes especialitzades. Ha realitzat diversos oficis, entre ells el d’editor. És autor també de la joia 
Els llibres d’A, seleccionada com una de les cinc millors novel·les juvenils del 2014. 

Jordi Lafebre és il·lustrador i dissenyador gràfic. Especialitzat en còmic, té una trajectòria sòlida al mercat francobel-
ga. Combina la seva feina amb la docència de la il·lustració i el disseny gràfic.



Kimera  



Magnus Chase i els Déus 
d’Asgard
1. L’Espasa de l’Estiu
Rick Riordan

Rick Riordan és un dels autors de fantasy de més èxit a tot el món. Les seves sè-
ries com ara Percy Jackson, copen una vegada rere l’altra les llistes d’èxits. 

Ara ens arriba la seva última gran saga, Magnus Chase i els Déus d’Asgard, amb 
tots els elements que l’han fet famós: acció trepidant, un gran sentit de l’humor, 
personatges entranyables..., i uns déus molt humans, en aquest cas de la mito-
logia nòrdica, que triomfa actualment. Als Estats Units s’ha convertit en tot un 
èxit que porta quatre setmanes al número 1 de la llista dels més venuts del The 
New York Times. 

Magnus Chase sempre ha estat un nen solitari i problemàtic. Des que es va morir 
la seva mare, ha deambulat pels carrers de Boston, sobrevivint gràcies al seu en-
giny. Un dia, mentre passeja amb el seu tiet, aquest li confia un secret increïble: 
el pare d’en Magnus era un Déu Nòrdic. Per primera vegada en molts segles, els 
set mons dels mites víkings s’estan acostant entre si: això significa que arriba el 
Ragnarok, la fi del món de la mitologia nòrdica. I només en Magnus pot evitar-
ho: ha de trobar una arma mística que fa milers d’anys que està perduda. PUBLICACIÓ: 07/01/2016

PVP: 18,95 €
IDIOMES: català

EDAT: a partir dels 12 anys

HASHTAG: #Magnuschase

 

Rick Riordan és habitual a les llistes d’èxits 
més importants com la The New York Times. 
Les seves sagues han venut més de 20 milions 
de llibres a 35 països diferents. 

L’autor que ha venut més de cinquanta milions de llibres reinventa ara la mitologia 
nòrdica. Un èxit assegurat que ja porta 17 setmanes al cim de la llista de Bestsellers 
del New York Times



AMAZON - The Best Books of 2015

NEW YORK TIMES - Best Sellers List



GOODREADS - Best Middle Grade & Children’s 2015



TombQuest
2. Els Guardians de l’Amulet
Michael Northrop

TombQuest va debutar el 2015 entrant a les llistes dels més venuts.

Una sèrie que combina fantasia i realitat, el món actual i l’Antic Egipte. Un còctel 
explosiu de lectura, que l’ha convertit en sèrie obligada per a tots els lectors.

Després dels aconteixements de Nova York l’acció es troba a Londres, on estan 
succeint coses estranyes. Una pluja vermella inunda els carrers, la gent està desa-
pareixent i algú es dedica a obrir tombes al cementiri de Highgate. Només l’Àlex i 
la seva amiga Ren sospiten la veritat: un Caminant de la Mort, un malvat de l’an-
tic Egipte, és el responsable del caos. Els dos amics viatjaran immediatament cap 
a Londres i per fer-li front abans que n els arrossegui cap al món dels morts...

PUBLICACIÓ: 17/02/2016

PVP: 12,95 €
IDIOMES: català

EDAT: a partir dels 12 anys 

HASHTAG: #tombquest

Michael Norhtrop (Connecticut, Estats Units). 
ha escrit mitja dotzena de novel·les infantil i 
juvenil. Totes han obtingut diversos premis i 
grans crítiques. La seva consagració ha arri-
bat amb TombQuest, amb què s’ha col·locat a la 
llista dels bestsellers més importants del món, 
la del The New York Times. 

El bestseller més gran des de l’Antic Egipte. Protagonistes molt actuals, mò-
mies, maleficis, déus egipcis i ritme desenfrenat. Segona entrega de Tomb-
Quest, una col·lecció que ho té tot per triomfar. 

TÍTOL ANTERIOR 



Novel·la gràfica



El fincreïble diari de 
Fin Spencer
1. Heroi d’acció
Ciaran Murtagh

Ciaran Murtagh és escriptor guionista i autor. 
Col·labora regularment en programes còmics 
de la BBC. Amb la seva primera sèrie infan-
til Dinopants, va publicar tres sagues. Escriu 
guions per a nombroses sèries còmiques i 
d’animació (Boyster, Mr. Bean, El xai Shaun, 
Hotel Trubble i Tickety Toc, entre d’altres). 

PUBLICACIÓ: 23/03/2016

PVP: 9,95 € 

IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 10 anys 

HASHASHTAG: #Finspencer

 

Imagina’t que aconsegueixes un diari màgic en el qual es fa realitat tot el que 
escrius. Genial, no? Doncs no! En Fin Spencer és un pringat tan pringat que troba 
aquest diari i l’utilitza... I tot i així, tot el que demana li surt malament, terrible-
ment malament. No aconsegueix fer desaparèixer la pesada de la seva germana, 
ni aconsegueix les entrades per al concert que fa tot un any que espera... i no 
parlem de l’actuació que prepara amb el seu millor amic per a la festa de final 
de curs. Sí: des que va trobar el diari màgic, la vida d’en Fin no podria ser pitjor. 

Seguint l’estela del Diari de Greg o d’Elvis Riboldi, en Fin Spencer té moltes coses 
a dir. Creat pel còmic irlandès Ciaran Murtagh, en Fin Spencer és, com diu el 
també còmic Andy Stanton: «Un dels llibres més divertits que he llegit». 

Una sèrie meravellosament desproveïda de moralina, trencadora i plena de ria-
llades de principi a fi. Un protagonista amb el qual és impossible no identificar-
se. Unes il·lustracions i un disseny que desperten el somriure des del principi... I 
a més, amb una edició molt acuradaa un preu molt assequible. 

Imagina’t que pots fer realitat tot el que desitges... però que segueixes sent 
un pelacanyes. Nova col·lecció de novel·la gràfica creada pel còmic irlandès 
Ciaran Murtagh, en l’estil d’El Diari de Greg, però més divertida. 



James Patterson

James Patterson (Newburgh, Nueva York) és un dels escriptors més prolífics, i 
de més èxit del món. Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals destaca el 
Children’s Choice Author of the Year (dues vegades), atorgat per un jurat inte-
grat per més de 15.000 joves lectors. 

PUBLICACIÓ: 18/05/2016

PVP: 14,90 € 

IDIOMES: castellà

EDAT: a partir dels 10 anys 

HASHTAG: #jamespatterson

A les sèries bestsellers de Patterson publicades per la Galera (Los peores años 
de mi vida, Me parto i Cazatesoros) se’n va afegir el 2015 una de nova: House of 
Robots. 

El primer títol d’aquesta col·lecció va suposar el millor llançament middle-grade 
en la llarga carrera de James Patterson: més de 500.000 exemplars venuts i mol-
tes setmanes a la primera posició del rànquing del The New York Times. 

Una aventura tan plena de robots com d’humanitat. House of Robots s’ha fet ja 
un lloc destacat a les biblioteques de milers de petits fans de James Patterson. 

A Los robots se desmelenan en Sammy Hayes-Rodríguez i el seu robot-germà 
estan fent nous amics a l’escola. Tot sembla anar bé a l’E i la seva missió (fun-
cionar com la doble de la Maddie, la germana petita que no pot sortir de la seva 
habitació), fins que succeeix un desastre. El mal funcionament de l’E arriba en el 
pitjor moment quan és eclipsat pel nou robot super-cool del veïnat. Ara li toca al 
Sammy saber què ha passat amb l’E i salvar la seva família. 

Segon títol de la nova sèrie del nord-americà James Patterson, l’autor viu de 
més èxit a tot el món. 

House of Robots
2. Los robots se desmelenan

TÍTOL ANTERIOR 



NEW YORK TIMES - Best Sellers List



                                          

Los peores años 
de mi vida
7. ¡Maldita suerte!
Nova entrega de la col·lecció amb què James Patterson va iniciar 
la seva conquesta mundial de les llistes d’èxit de la literatura juvenil. 

PUBLICACIÓ: 02/03/2016

PVP: 14,90 € 

IDIOMES: castellà

EDAT: a partir dels 10 anys 

HASHTAG:  #JamesPatterson 

James Patterson

Setè títol d’aquesta divertida sèrie, plena de situacions límit i de personatges 
transgressors, que amaguen una història amb sentiment. Les entremaliadures 
no són del tot gratuïtes. 

¡Maldita suerte! és el setè títol de Los peores años de mi vida. En aquesta ocasió 
en Rafe es dirigeix de nou al lloc on van començar les seves desventures: el 
temut institut Hills Village, on ara està obligat a fer classes especials. També es 
troba dins de l’equip de futbol americà de l’escola, al costat del seu principal 
torturador: Miller l’assassí! Però en Rafe té grans plans per a un any millor: 
primer, decideix iniciar un projecte súper secret d’art que està convençut que 
triomfarà a l’escola. Després, si se les enginya per fer una jugada que salvi el 
seu equip, es podria veure obligat a lluitar amb una cosa completament nova 
per a ell: la popularitat! 

TÍTOLS ANTERIORS



Properament al cinema



                     

Me parto
4. Me parto TV
James Patterson 
Los peores años + El club de la comedia: El nou gran èxit de James Patterson. 
Quarta entrega de Me parto, bestseller als Estats Units des de la seva aparició. 

La sèrie està protagonitzada per en Jamie Grimm, un estudiant d’ESO amb dues 
característiques evidents: va en cadira de rodes i els seu enginy és més ràpid 
que les bales. De fet, el seu gran somni és convertir-se algun dia en un gran 
monologuista. 

Me parto reuneix tots els ingredients que tan bé li han funcionat a l’autor de 
Los peores años de mi vida: humor, situacions límit i, de fons, una història amb 
molt de cor. 

En aquesta entrega, en Jamie Grimm finalment ha aconseguit el seu somni de 
mostrar-se com el jove més divertit del planeta. Però el seu èxit no ha fet més 
que començar. Acaben d’arribar dos productors de televisió amb una idea bri-
llant: un nou espectacle dedicat a en Jamie i al seu grup d’amics bitxos-raros. 
S’acosten moltes hores de feina pel que sembla el millor espectacle de la dècada.

PUBLICACIÓ: 04/05/2016

PVP: 14,90 €
IDIOMES: castellà 

EDAT: a partir dels 10 anys 

HASHTAG:  #JamesPatterson 

TÍTOLS ANTERIORS



Gol!
35. Objectiu: la final 
36. Equips sorpresa
37. Un repte impossible

Amb més de 30 títols publicats i més de 150.000 fans, 
Gol! és un dels grans èxits de la Galera. 

Luigi Garlando

Gol! és un èxit allà on va. És un fenomen a Itàlia, amb més de 40 títols i un milió 
d’exemplars venuts, i també a Catalunya, amb 150.000 exemplars venuts i reedi-
cions de gairebé tots els seus volums. 

Objectiu: la final. Són dies de gran tensió entre els Cebagols i els Cebatigres. Els 
equips d’en Tomi i la Sara hauran de superar les semifinals respectives si volen 
disputar un derbi de somni en un dels millors estadis del món: el Camp Nou! 
Però la fase final del campionat transcorre entre bromes i petites provocacions 
que posen a prova, fins i tot, l’honestedat d’en Tomi... 

Equips sorpresa. Nous canvis per a les Cebetes: després d’un any jugant en 
camp petit, tornaran a jugar amb onze jugadors. Els nois estan emocionats per-
què toca escollir equips nous, equipacions i entrenador. Però hi ha un misteriós 
grup que es dedicarà a espatllar l’ambient de festa... Resistir a les seves provoca-
cions serà una feinada afegida!

Un repte  impossible. Les Cebetes, dividides en dos equips, es preparen pel 
campionat. L’ambient està molt crispat i la rivalitat comença a posar en perill 
els jugadors. El pitjor que podria passar seria una lesió a aquestes alçades de la 
competició... PUBLICACIÓ: 13/01/2016 i 

06/04/2016

PVP: 10’95 €
IDIOMES: català

EDAT: a partir dels 8 anys

HASHTAG: #gol 



Un sofà per a dotze
3. La venjança de les madrastres
4. Un nòvio via satèl·lit
5. Com sobreviure a Cupido
6. El tresor de Zanzíbar

La venjança de les madrastres. En Leo nota que l’Aurora amaga 
alguna cosa: cada nit es connecta a internet en secret amb un mis-
teriós club de madrastres. L’objectiu: eliminar tots els fillastres! En 
Leo està decidit a arribar fins al fons de l’assumpte... 

Un nòvio via satèl·lit. La mare Virginia visitarà en Leo per Nadal! 
I porta una sorpresa molt especial: un nòvio nou! A en Leo no li fa 
cap gràcia: el seu objectiu segueix sent unir els seus pares. Què ha 
de fer? Boicotejar el nou nòvio de la seva mare o intentar coneixe’l i 
potser, fins i tot, que li caigui bé?  

Com sobreviure a Cupido. S’acosta el dia dels enamorats i tota la 
família Guerrieri està afectada pel virus de l’amor. I estar enamorat 
no és com s’explica a les cançons, sinó més aviat és una muntanya 
russa. Fins i tot en Leo, tocat per Cupido, comença a fer coses es-
tranyes... l’Elettra té una nova missió: descobrir qui ha robat el cor 
del seu germà! 

El tresor de Zanzíbar. La família Guerreri acaba d’arribar a Zanzí-
bar. Viuran tots en una casa dalt d’un arbre, a compartir amb micos 
i ratpenats. Les sorpreses no acaben aquí: el papa Jacopo ha orga-
nitzat una caça del tresor! En Leo i l’Elettra arribaran a una illa po-
blada d’esperits misteriosos i peixos escorpí, on el llegendari pirata 
Tippu Tip va amagar el bagul...

PUBLICACIÓ: 20/01/2016

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 8 anys

HASHTAG: #Unsofaperadotze

Com és viure amb dotze familiars en un aparta-
ment? Divertit... molt divertit! Una nova col·lecció 
per a tota la família. Per gran que sigui.

Elisa Puricelli Guerra

PUBLICACIÓ: 18/05/2016

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 8 anys

HASHTAG: #Unsofaperadotze



KINRA
1. La trobada de les Kinra 
2. El gat fantasma
3. La petjada del lleó
4. Qui té por? 

Cinc continents, cinc amigues per sempre. Dels crea-
dors de Lili Chantilly i Minimiki, ens arriba una nova 
sèrie multicultural amb cinc protagonistes molt dife-
rents amb la qual totes les joves lectores podran iden-
tificar-se. 
Cinc noies de països diferents comencen el primer curs a l’Acadèmia Internacional 
Bergström. La Kumiko acaba d’arribar del Japó i li encanta el disseny i la moda. La 
Inés és espanyola, canta i toca la guitarra. La Naïma és afroamericana i la seva pas-
sió és el circ. La Rajani ve de l’Índia i li encanta ballar. I l’Alexa és australiana i vol 
convertir-se en campiona d’equitació. Aviat les Kinra es faran amigues inseparables 
i viuran moltes aventures que les portaran a descobrir els misteris amagats de la 
seva nova escola. 

La trobada de les Kinra. Cinc noies de diferents països arriben a l’Acadèmia Inter-
nacional Bergström per començar el curs i desenvolupar els seus talents. 

El gat fantasma. Entre els estudiants comencen a circular històries sobre tresors i 
gats fantasmes. 

La petjada del lleó. Continua la investigació de les Kinra a l’Acadèmia Bergström. 
Alhora, troben un túnel secret... On conduirà? 

Qui té por? Les Kinra descobreixen un cementiri abandonat amb una tomba estra-
nya. Serà la pista que els faltava per descobrir el tresor? 

PUBLICACIÓ: 02/03/2016 i 

18/05/2016

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 7 anys 

HASHTAG: #kinragirls

Moka / Anne Cresci (il·lustr.)



SECRET KINGDOM
19. Els Guardians Animals
20. La Foca Màgica
21. L’Ocell de Purpurina
22. El Lleó de l’Arc del Cel
Pluja d’Estrelles (Especial) 
Rosie Banks 
Amb 165.000 fans i seguidors de la sèrie, Secret Kingdom pot 
considerar-se el secret més mal guardat de la literatura infantil. 

Secret Kingdom està considerada l’hereva de grans èxits infantils com Dolça Pi-
carol i La màgia de l’Arc Iris. Amb només tres anys s’ha convertit en una de les 
sèries de més èxit de la Galera, i la més apreciada per les lectores de 7 a 9 anys. 

Els Guardians Animals. La Rita, la Paula i l’Abril estan molt contentes: conei-
xeran els adorables Guardians Animals de Secret Kingdom, que són els encarre-
gats que el regne sigui un lloc feliç, on regni l’amistat i l’alegria. Almenys, fins 
que la reina Malícia els embruixa i converteix totes les seves virtuts en defectes. 

La Foca Màgica. Els Mars Nevats són la llar de les sirenes del gel que cuiden i 
estimen tots els animals que viuen allà. Però alguna cosa ha passat, les sirenes 
s’han convertit en éssers cruels i desagradables. Segur que és cosa de la reina 
Malícia. 

PUBLICACIÓ: 17/02/2016, 04/05/2016 i 18/05/2016 

PVP: català: 10,95 € // castellà: 9,95 € PVP ESPECIAL: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 7 anys

#SecretKingdom 



La nova col·lecció de moda, per a les seguidores de Top Model. 
El veritable èxit de la temporada. 

Dels creadors de Lili Chantilly i les ninetes Minimiki, les vendes de la col·lecció So 
fashion, so chic han revolucionat el món de la moda. 

Arriben dos títols nous amb un format completament renovat. Espiral, purpurina i 
una presentació espectacular. 

Fashion Collection. Perquè les nenes escullin els seus looks preferits i dissenyin els 
seus models. Comença la desfilada. Amb 245 adhesius d’accessoris d’última moda, 
50 platejats per decorar les seves creacions, 38 siluetes per completar i dibuixos a tot 
color amb looks per inspirar-se. 

Shopping friends. Perquè les nenes escullin el seu estil i el de les seves millors 
amigues. Perquè deixin volar la seva imaginació i busquin inspiració. Amb 285 ad-
hesius d’accessoris d’última moda, 65 platejats per decorar les seves creacions, 37 
siluetes per completar i dibuixos a tot color amb looks per inspirar-se.  

So fashion, so chic 
8. Fashion Collection
9. Shopping Friends

PUBLICACIÓ: 17/02/2016

PVP: 9,95 €
IDIOMES: castellà 

EDAT: a partir dels 6 anys

#Sofashion

TÍTOLS ANTERIORS



Un llibre diferent que farà gaudir als més petits de la casa.

El safari, sota l’aigua, la jungla, l’espai, la passarel·la de moda, els esports a l’aire 
lliure i la festa de la ciutat.  Un gran llibre on s’hi podrà trobar diferents objectes i 
personatges que s’hi amaguen. 

El gran llibre desplegable compta amb set escenes impressionants a l’espera de 
ser acolorit per als més petits. El llibre els hi proporcionarà hores d’entreteniment 
als    més petits de la casa despertant la seva creativitat a través de diferents escenes 
emocionants. 

Un llibre molt original i diferent per gaudir i aprendre.

Gran llibre 
desplegable

PUBLICACIÓ: 08/06/2016

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 5 anys 



Lili Chantilly
39. El maletín de la moda
primavera - verano 
40. Estrelles
Més de 260.000 maletins venuts: amb nous títols 
per seguir triomfant en el món de la moda.

Dues noves entregues perquè les lectores segueixin explotant la dissenyadora 
que porten dins. 

El maletín de la moda primavera-verano. Un maletí perfecte per dissenyar 
vestits, joies i maquillatge. Amb estampats, adhesius, siluetes, patrons, textu-
res, trucs i consells per preparar la moda de la propera temporada. Amb aquest 
maletí, les nenes entraran al món de la moda. 

Estrelles. Si les nenes segueixen els consells de la Lili Chantilly podran prepa-
rar les estrelles per pujar a l’escenari. Mentre dissenyen, descobriran anècdotes 
del món de la música i del teatre. Un format molt especial que conté 40 siluetes, 
120 adhesius, 14 patrons, 24 estampats, i milers de trucs i consells per preparar 
les seves creacions. 

TÍTOLS ANTERIORS 
PUBLICACIÓ: 13/01/2016

PVP: 13,50 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 5 anys

HASHTAG: #LiliChantilly 

PUBLICACIÓ: 20/01/2016

PVP: 13,50 €
IDIOMES: castellà



Minimiki 
Els vestits de l’Akiko
Els vestits de la Mohea
Un èxit sense fronteres. Nous quaderns adhesius de les Minimiki. 
Més de 50.000 exemplars venuts. 

Un nou format molt atractiu per a totes les seguidores de la col·lecció: quaderns 
d’adhesius de cada nineta, per seguir descobrint el món amb elles.

Primer van ser les ninetes, després les seves novel·les i ara els seus quaderns 
d’adhesius. Un complement perfecte, també per col·leccionar. 

L’Akiko i la Mohea són els personatges més venuts en els altres formats de la 
col·lecció. 

TÍTOLS ANTERIORS 

PUBLICACIÓ: 15/06/2016

PVP: 6,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 5 anys 



Amb més de 100.000 lectors, un dels personatges més estimats de la Galera 
arriba a les 20 entregues. Aquest Nadal, a més, s’ha estrenat la seva pel·lícula 
de dibuixos animats. 

El petit drac Coco celebra el seu desè aniversari amb una pel·lícula de dibuixos 
animats que es va estrenar aquest Nadal, i arriba la publicació del títol núme-
ro vint. En l’última dècada s’ha convertit en un clàssic modern per a primers 
lectors. 

Les aventures del menor d’una família de dracs i els seus companys de viatge: 
amics molt amics i malvats que no ho són tant. Tot això, dins un món fantàstic 
on hi ha des de pirates fins a naus espacials, des de cavallers fins a mags... i 
molt, molt d’humor i tendresa. 

Lletra gran i il·lustracions espectaculars a tot color per facilitar la lectura dels 
més petits i ser la «primera novel·la ideal». 

Presentació molt acurada, en cartoné, que el converteix en el llibre regal per-
fecte. 

Traduït a més de 15 idiomes. Molts dels títols del Coco ja van per la tercera i la 
quarta edició. 

El petit drac Coco i el temple misteriós. En Coco i els seus amics, l’Òscar i la 
Matilda, s’han quedat al·lucinats: només queda una setmana per a l’apocalipsi! 
Els tres amics decideixen emprendre un viatge molt perillós fins a un temple 
misteriós. Només allà hi trobaran el secret de la profecia. 

Ingo Siegner va néixer el 1965 a Grossburgwedel, a prop de Hannover. Va tre-
ballar organitzant viatges per a famílies, on els explicava històries fantàstiques 
als nens i nenes. Tenia tant d’èxit que va decidir escriure-les i dibuixar-les. El 
2003 va ser condecorat amb el Premi de Literatura Infantil Bad Iburger. 

PUBLICACIÓ: 17/02/2016 

PVP: 11,50 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 7 anys 

HASHTAG: #Coco

Ingo Siegner

El petit drac Coco
20. Coco i el temple misteriós



Yellow Van

Roser Calafell i Vita Dickinson 
Cap altra furgoneta arribarà tan lluny. Després de 
vendre més de 450.000 exemplars de la nostra 
col·lecció bestseller, la Roser Calafell crea la seva 
primera sèrie de ficció juntament amb Vita Dickin-
son.  

Max i Mia. Sant Jordi i el drac. La Yellow Van ha viatjat de nit, i en Max i la Mia 
es desperten en un paisatge nou. Un poble emmurallat, una princesa enfadada, 
un cavaller amb pizzes i... un drac. Han viatjat a l’edat mitjana. 

Max i Mia a l’espai. En Max i la Mia desperten en una habitació fosca. On els 
ha portat, la Yellow Van? Allà hi ha unes llumetes... són estrelles. I planetes... 

Max i Mia amb les sirenes.  La Yellow Van ha viatjat a un lloc fantàstic, com 
cada nit. On despertaran, el Max i la Mia? Pel que sembla, en un lloc molt i molt 
humit. Tant, que és un oceà sencer. Són al país de les sirenes. 

Max i Mia a Egipte. En Max i la Mia estan nerviosos, no saben on els portarà 
la Yellow Van. Per ara, hi troben molta sorra, palmeres, un munt de piràmides i 
esfinxs. És clar, són a Egipte, la terra dels faraons.

PUBLICACIÓ: 23/03/2016 i 

15/06/2016

PVP: 6,95 € 

IDIOMES: català, castellà, basc i 

gallec

EDAT: a partir dels 4 anys

 

3. Max i Mia. Sant Jordi i el drac
4. Max i Mia a l’espai
5. Max i Mia amb les sirenes
6. Max i Mia a Egipte

TÍTOLS ANTERIORS 



Mònica Usart 
Roser Calafell (il·lustr.)
Un nou conte del tàndem Mònica Usart i Roser Calafell 
que ha recollit tants èxits amb Mirant el cel. Per fer 
descobrir als nens i nenes tots els secrets dels núvols. 

Mònica Usart va néixer a Molins de Rei el 
1984. És llicenciada en Física i té un màster 
en Meteorologia. De petita ja sentia passió 
per mirar el cel i sabia que algún dia arribaria 
a ser astronauta o meteoròloga. Ha treballat a 
TV3 i a Barcelona Televisió, entre altres mit-
jans de comunicació. Actualment és la dona 
del temps de Rac1, Rac 105 i 8TV. Compagina 
la seva feina amb les conferències i els tallers 
per a nens i adults. 

Torna en Berenguer, el protagonista de Mirant el cel, aquest cop per explicar-nos 
què són els núvols. 

Com es formen, quants n’hi ha, quins efectes òptics produeixen? Respondrem 
aquestes preguntes i moltes més per als petits (i no tan petits) curiosos. 

Publicarem aquesta nova història dins la nostra col·lecció bestseller. Un for-
mat atractiu i un text ideal per als que comencen a llegir, i amb fantàstiques 
il·lustracions de la Roser Calafell. Tot, a un preu molt competitiu! 

PUBLICACIÓ: 15/06/2016

PVP: 6,95 € 

IDIOMES: català 

EDAT: a partir dels 4 anys

HASHTAG: #Mirantelsnuvols

Mirant els núvols

TÍTOL ANTERIOR 



Mamen Duch
Vero Cendoya (il·lustr.)
Un nou conte en el format de la nostra col·lecció 
bestseller per acostar el ioga als més petits.  

Mamen Duch és fundadora de Yogui-
kids (Barcelona) i mestra de ioga per a 
nens des de fa set anys. Combina aques-
ta dedicació al ioga amb la seva faceta 
d’actriu i professora de teatre. 

La Maia se’n va de viatge amb els seus pares i el seu germà gran a l’Índia. Allà 
coneixeran la família d’en Manú, un nou amic que els introdueix en el món del 
ioga. Visitaran Delhi, el temple de Ganesh, Benarés i molts llocs més. 

A través de la història i del viatge, els nens i les famílies aprendran la filosofia 
del ioga, deu postures diferents per fer amb els més petits, exercicis de respira-
ció i relaxació i la màgia dels mandales.

El llibre inclou un apartat final dirigit als pares, amb explicacions sobre com fer 
les postures i els exercicis, i dels beneficis de cadascun d’ells. 

PUBLICACIÓ: 02/03/2016

PVP: 5,95 € 

IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 4 anys

HASHTAG: #Maiaielioga

 

La Maia i el ioga



PUBLICACIÓ: 16/03/2016

PVP: 5,95 € 
IDIOMES: català 

EDAT: a partir dels 4 anys 

Nous títols i formats de la nostra il·lustradora 
estrella, Roser Calafell, dedicats a Sant Jordi.

Tradicions Especials Sant Jordi
Sant Jordi i el drac  (edició cartoné)
Els laberints de Sant Jordi
Pinta i escriu On és Sant Jordi? 
Anna Canyelles
Roser Calafell (il·lustr.)

Sant Jordi i el drac.Reedició en format cartoné del bestseller de Roser Calafell. La 
magnífica adaptació d’Anna Canyelles, ara en format celebració.

Els laberints de Sant Jordi. Sant Jordi no troba el camí per arribar a Montblanc. 
I la princesa no troba el camí de sortida per fugir del bosc. I el drac no pot arribar 
fins a la princesa i menjar-se-la... Ajuda els personatges del conte a trobar el camí 
per poder continuar la història. Hores de diversió per a tota la família. 

Pinta i escriu On és Sant Jordi? 
Per als enamorats del llibre On és Sant Jordi?, ara arriba la versió per pintar i es-
criure!! La vila de Montblanc està aterrida: un drac ferotge amenaça de menjar-se 
la princesa. Qui la salvarà? El cavaller Sant Jordi, és clar... Només hi ha un petit 
problema: ningú no sap on és. Ajuda a trobar-lo en cada pàgina, pinta l’escena i 
ressegueix el text. 

PUBLICACIÓ: 05/03/2016

PVP: 3,95 € 
IDIOMES: català 

EDAT: a partir dels 4 anys 

PUBLICACIÓ: 16/03/2016

PVP: 9,95€ 
IDIOMES: català 

EDAT: a partir dels 4 anys 

El millor regal per als més petits per a la diada 
de Sant Jordi!



                                            

Les temàtiques més populars, una
il·lustradora estrella que crea escola i el 
format més assequible: la fórmula de l’èxit. 

Esto es Andalucía
El Lazarillo de Tormes
La paella 

PUBLICACIÓ: 15/06/2016

PVP: 5,95 € 

IDIOMES: castellà i valencià

EDAT: a partir dels 4 anys 

Tradicions

Fran Nuño, Ana Campoy i Carles 
Cano, Roser Calafell i Rosanna 
Crespo (il·lustr.)

Esto es Andalucía. Escrit per Fran Nuño i il·lustrat per Roser Calafell. En Curro i 
la Macarena tenen moltes ganes de veure l’àlbum de fotos. Han viatjat per les vuit 
províncies d’Andalusia i han fet un llibre amb les fotografies. Quines imatges més 
boniques! Quina terra tan magnífica! La primera guia d’Andalusia per a petits 
lectors.

El Lazarillo de Tormes. Adaptat per Ana Campoy i il·lustrat per Roser Calafell. 
La mare de Lázaro no pot encarregar-se del nen i decideix deixar-lo a càrrec d’un 
cec. Al principi sembla una bona decisió però poc després, en Lázaro coneixerà la 
veritable personalitat de l’home. Així comença una vida atzarosa i de supervivèn-
cia, d’un amo a un altre, per l’Espanya del segle XVI.

La paella. Escrit per Carles Cano i il·lustrat per Rosanna Crespo. Tonet i Roseta 
apressen el seu pare: volen fer una paella i posar-hi tots els ingredients. Sort que 
el pare té paciència i coneix el secret de l’autèntica paella valenciana. És bàsic 
tenir ingredients de qualitat i fer-la pas a pas. Tot i així, ningú sap com arribarà a 
quedar la cuina.  El primer conte amb la recepta de l’autèntica paella valenciana 
per a sis persones (o com es fa en el concurs de Sueca).

PUBLICACIÓ: 17/02/2016, 

PVP: 5,95 € 

IDIOMES: castellà

EDAT: a partir dels 4 anys

PUBLICACIÓ:  04/05/2016 i

PVP: 5,95 € 

IDIOMES: castellà

EDAT: a partir dels 4 anys 



Els Clàssics
La Caputxeta Vermella

La col·lecció de més èxit i amb més vendes de la Galera
incorpora ara els contes clàssics de tota la vida.  

Una nena amb una caputxeta vermella que porta l’esmorzar a la seva àvia. Un 
llop afamat i trampós que viu al bosc. La trobada és inevitable... i tenim tots els 
ingredients perquè el conte més conegut per tots els nens i nenes del món es torni 
a representar. 

El clàssic dels clàssics per fi il·lustrat per Roser Calafell, l’estrella de la Galera amb 
més de 450.000 exemplars venuts. 

Carles Sala i Vila neix a Girona el 1974 i el seu primer llibre va ser Sóc com sóc el 
2008. Ha guanyat tots els premis de literatura infantil més prestigiosos. El 2009 va 
guanyar el Premi Folch i Torres amb Cornèlius i el rebost d’impossibles. S’ha dedicat 
molts anys a la docència i actualment combina l’escriptura amb l’artesania. PUBLICACIÓ: 20/01/2016

PVP: 5,95 € 
IDIOMES: català i castellà

Edat: a partir dels 4 anys

Carles Sala i Vila
Roser Calafell (il·lustr.)



                                            

El format de més èxit de la Galera, també per pintar i escriure. 
Un nou títol de la col·lecció Tradicions per pintar i amb lletra 
manuscrita per resseguir.

Pinta y escribe: Don Quijote 

Pinta y escribe Don Quijote de la Mancha. En un lloc de la Manxa hi vivia un 
noble que volia viure les aventures dels llibres. Amb el seu cavall  Rocinante i el 
seu escuder, Sancho Panza, Don Quijote es disposava a marxar per enfrontar-se 
a gegants, exèrcits i el que faci falta... però, on són els colors? Una meravellosa 
adaptació del clàssic de Miguel de Cervantes, ara per pintar i escriure. 

PUBLICACIÓ: 04/05/2016

PVP: 3,95 € 

IDIOMES: castellà

EDAT: a partir dels 4 anys

Novetats Pinta i escriu 

Ana Campoy
Roser Calafell (il·lustr.)

de la Mancha



El meu mes
Febrer
Març
Abril
Maig

Dotze llibres destinats als més petits, amb informació molt senzilla sobre el mes 
del seu aniversari: amb refranys, endevinalles, poemes i cançons. Pensats per-
què els nens i nenes coneguin els mesos de l’any, els seus paisatges, les seves 
festes i tradicions. 

Dotze llibres ideals per regalar en aniversaris, amb un preu molt competitiu. 

El meu mes és un dels bestsellers de la 
Galera, amb més de 200.000 exemplars 
venuts. Ara en el nostre format estrella.

Roser Calafell (il·lustr.)
Laura Espot, 
David Monserrat, 
Elisabeth Tort

PUBLICACIÓ: 07/01/2016

PVP: 5,95 € 

IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir dels 4 anys


