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Colt Express
Christophe Raimbault

En una partida de Colt Express els jugadors es converteixen en bandits sense escrúpols del salvatge oest. Pretenen assaltar
un tren per robar els diners i les joies dels
passatgers. Com a bandit hauràs de lluitar
contra els altres bandits i contra el xèrif per
aconseguir el botí més gran. A més d’una
mecànica ràpida i divertida, cal destacar-ne
el tauler: un veritable tren de cartró en tres
dimensions.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
2a6
30 min
2014

El Pacto de los Hombres Lobo de Castronegro
Philippe des Pallières i Hervé Marly

D’un temps ençà, la petita vila de Castronegro rep els atacs ferotges dels homes llop.
Els vilatans hauran de foragitar-los si volen
eradicar aquesta plaga abans que la vila es
transformi en un erm desolat.
Los Hombres Lobo de Castronegro és un
dels grans èxits dels últims anys.
Et caldran enganys, observació, estratègia
i, és clar, una mica de sort per sobreviure
en aquesta vila on ningú és el que sembla.
Els vilatans haureu de lluitar junts contra els
homes llop, i no serà fàcil: sempre es disfressen de vilatans.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
8 a 18
30 min
2014
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Mafia de Cuba

Loïc Lamy i Philippe des Pallières
L’Havana, 29 de desembre de 1955.
Després d’un àpat amb els seus «fidels»
sequaços, Don Alejandro rep una trucada:
l’acaba de convocar el Presidente Batista.
En marxar, deixa una preciosa capsa de
cigars als seus homes, que no saben que
la capsa amaga, sota els cigars, un doble
fons farcit de diamants.
Mafia de Cuba és un joc de bluf i de
lleialtat i traïció: cada jugador tindrà la
capsa, l’obrirà en secret i podrà robar
i trair Don Alejandro o continuar sent un
mafiós lleial.
Queda clar que, en tornar, el Padrino haurà
de prendre decisions força difícils.

River Dragons
Roberto Fraga

Cada any, al delta del Mekong els joves
més agosarats s’enfronten en una competició que ha esdevingut famosa: han de
construir ponts amb passarel·les i pedres
per arribar a la vila que hi ha a l’altra riba
del riu. Per fer-ho, hauran de programar les
seves accions amb cura per tal d’evitar les
maniobres dels oponents i les inesperades
intervencions dels dracs del Mekong.
El primer a arribar a l’altre costat del delta
rebrà el drac d’or del rei!

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 6 anys
2a6
30 min
2000

Joc en català
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
6 a 12
10-20 min
2015
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Story Cubes
Rory O’Connor

Story Cubes es compon de nou daus amb
sis imatges cadascun.
En total, doncs, n’hi ha 54 que, un cop
barrejades, poden donar cap a deu milions
de combinacions diferents.
És un joc enormement divertit que aguditza l’enginy i afina la imaginació: tireu els
daus, digueu «Hi havia una vegada...» i
inventeu una història amb el resultat dels
nou daus.
En solitari o amb molts jugadors, també
es pot jugar a Story Cubes com un party
game, en què cada jugador ha de continuar la història on l’ha deixat el jugador
precedent.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 6 anys
1 a 12
20 min
2005

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+7 anys
3 a 15
15 min
1997

Jungle Speed

Thomas Vuarchex i Pierric Yakovenko
Si veus gent al voltant d’una taula amb un
pal gruixut d’un pam d’alt al mig cridant i
rient, si veus dibuixos tribals, colors i mans
en moviment, no hi ha cap dubte: estan
jugant al Jungle Speed, un joc addictiu i de
partides curtes.
Jugar-hi és molt fàcil: poseu el tòtem al
centre de la taula i repartiu les 80 cartes.
Per torn, els jugadors aniran posant la carta
superior de la seva pila cara amunt. Quan
hi hagi dues cartes amb la mateixa forma,
els jugadors que les han posat lluitaran per
agafar el tòtem. Qui l’aconsegueixi, donarà
les seves cartes cara amunt al perdedor.
Guanya el primer que es queda sense
cartes.
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Dobble
Benvinguts al petit gran joc que us farà
«veure-hi doble»! Dobble és fàcil d’explicar
i encara més fàcil de jugar-hi: hi ha 55 cartes i vuit símbols en cadascuna.
El joc comença quan descobreixes que si
agafes dues cartes a l’atzar sempre tenen
un símbol en comú. L’heu descobert?
Dobble ofereix diferents minijocs d’observació, de reflexos i de velocitat.
Cada partida és diferent: podreu jugar als
minijocs en ordre, jugar-hi de manera desordenada o jugar sempre al mateix minijoc; l’important és divertir-se!
(Bé, divertir-se i fer més punts que els altres jugadors després de les cinc rondes
de joc, és clar!)

Pictopia
Pictopia és el joc definitiu de preguntes i
imatges! Has de respondre bé les preguntes per fer avançar la teva fitxa i arribar al
castell.
A cada casella hi ha un símbol que representa un tipus de pregunta, individual o de
grup. Sabràs respondre-les correctament?
Abans que ho facis, els altres jugadors
apostaran sobre la teva resposta. Si l’encertes, això també els permetrà avançar
les seves fitxes. Atenció: l’última casella et
plantejarà un repte molt especial!

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 7 anys
2a6
60 min
2014

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 6 anys
2a8
10 min
2009
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Catan

Klaus Teuber
Des de la seva aparició l’any 1995, Catan
és un dels jocs més venuts i premiats arreu
del món. Catan és una illa imaginària plena
de matèries primeres. L’objectiu del joc és
conquerir-la i colonitzar-la. A mesura que
els jugadors expandeixen els seus dominis
han de construir poblats i convertir-los després en ciutats. Però potser abans els convé comerciar amb les matèries primeres de
què disposen… Cada partida és completament diferent de l’anterior, ja que el tauler
de joc es crea de nou cada vegada.
Joc en català

Carcassonne
Klaus-Jürgen Wrede

Premiat com a joc de l’any el 2001, recrea
la ciutat francesa de Carcassona i la seva
regió. És un joc d’estratègia i enginy, senzill però complet. En un tauler que creix
a mesura que el joc avança, veuràs com,
torn rere torn, s’hi va expandint un territori
de ciutats, monestirs, prats i camins per on
haureu de desplegar els vostres seguidors
(cavallers, monjos, bandolers i grangers),
estenent la vostra influència per tota la regió i aconseguint així el màxim de punts per
tal de guanyar la partida.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
2a5
40 min
2000

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
3a4
75 min
1995

Joc en català
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Fila Filo
Roberto Fraga

Fila Filo és el joc guanyador del premi infantil més important de l’any en l’edició de
2015. La petita Filo i els seus germans es
passen el dia penjant de la teranyina i jugant al seu joc preferit: espantar les formigues del bosc. Tot i que sempre fugen cames ajudeu-me, la Filo sempre és a l’aguait,
al lloc correcte i en el moment just! Fila Filo
és una divertida aventura lúdica en tres dimensions perquè us ho passeu d’allò més
bé jugant amb els animalons de sis... i vuit
potes!
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

Joc en català

Pandemic
Matt Leacock

En aquest joc cooperatiu haureu de trobar
la cura de quatre plagues mortals i cada vegada més perilloses abans que l’epidèmia
s’escampi per tot el planeta. Cada jugador
es posarà en la pell d’un personatge amb
habilitats especials i us haureu de coordinar per viatjar per tot el món, construir
estacions de recerca i lliurar la cura de les
quatre plagues. Però a cada ronda s’aniran
escampant més i més i, si trigueu massa o
hi ha massa brots, no aconseguireu el vostre objectiu.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 14 anys
2a4
45 min
2007

+ 6 anys
2a4
20 min
2015
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Fauna

Friedemann Friese
Quant mesura la cua d’una zebra? On viuen els bonobos? Quant pesa una cobra
reial? A Fauna haureu d’apostar i endevinar
aquestes i moltes més preguntes. A cada
ronda haureu de respondre sobre un animal
concret, i haureu d’indicar al tauler on creieu
que viu, quina mida fa, quant pesa i quant
mesura la seva cua. Un joc bestialment divertit en què trobareu animals de tota mena,
des dels més comuns fins als més exòtics.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
2a6
45-60 min
2008

Terra

Friedemann Friese
Terra és un joc que posarà a prova els vostres coneixements més terrenals, en què
haureu d’apostar i encertar tota mena de
preguntes sobre geografia, història, art i
natura.
Sabríeu dir on és la carretera més llarga del
món? O quant mesuren les cascades més
altes? Quin any es va inaugurar l’estació de
metro més profunda? La sort és que no cal
saber la resposta exacta, sinó que es pot
apostar i intentar aproximar-s’hi.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
2a6
45-60 min
2014
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Cacao

Phil Walker-Harding
A Cacao, mitjançant la col·locació de fitxes que aniran configurant el tauler, haureu
d’aconseguir convertir la vostra tribu en la
més rica i pròspera de la selva. Per fer-ho,
us caldrà gestionar bé els vostres treballadors perquè cultivin i venguin cacau, però
també haureu de fer ofrenes als déus,
aconseguir or de les mines i vigilar que
no us falti aigua, perquè això us pot restar
punts al final de la partida.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 8 anys
2a4
45 min
2015

Dino Race

Joc en català

Roberto Grasso

En aquesta trepidant cursa de dinosaures,
no n’hi ha prou d’arribar el primer. Amb la
combinació de cartes i daus, cada jugador
haurà de fer avançar els seus dos dinosaures fins a la meta, però també podrà fer
caure els seus rivals o fer-los anar cap enrere. A més, la lava del volcà anirà avançant
i més valdrà que no us cremi! I també serà
important qui porti l’ou, ja que pot ser una
nosa però també pot donar molts punts.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 8 anys
2a4
30 min
2014
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L’illa prohibida
Matt Leacock

Uneix-te a un equip d’agosarats aventurers
en una missió a vida o mort per tal de recuperar quatre tresors sagrats de les ruïnes
d’aquest paradís infernal. El teu equip haurà de col·laborar i mantenir la calma mentre
s’enfronta a situacions angoixants, i a cada
pas l’illa s’enfonsarà una mica més sota les
aigües. Afanya’t a recuperar els tresors i
escapa triomfalment abans que les aigües
t’engoleixin per sempre!
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
2a4
30 min
2010

Ubongo

Grzegorz Rejchtman
Trepidant! Perquè tots els jugadors alhora
intenten encaixar les peces a la seva plantilla. Addictiu! Perquè quan comencis, ja no
podràs parar. Enginyós! Perquè les regles
d’Ubongo s’expliquen en un tres i no res!
Cada jugador té una plantilla i dotze peces.
Un jugador tira el dau i gira el rellotge de
sorra. El símbol que aparegui al dau indicarà quines peces s’han d’utilitzar, i cada
jugador intentarà completar la seva figura
amb les peces corresponents abans que
ho faci la resta.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 8 anys
2a4
20-30 min
2003

Joc en català
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Fantasma Blitz
Jacques Zeimet

Joc en català

Un joc de reflexos i ràpid com un llamp.
A cada torn es revela una carta i els jugadors
han d’atrapar ràpidament l’objecte que coincideix en forma i color amb algun dels que
es mostren a la carta. El problema és que a
la majoria de les cartes no hi ha cap objecte
que encaixi amb aquesta descripció.
En aquest cas, els jugadors han d’agafar
l’objecte que no coincideix ni en forma ni en
color amb cap dels que es mostren a la carta.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 8 anys
2a8
20-30 min
2010

El laberint màgic
Dirk Baumann

Bum! Aaaiiii!… El petit mag no se’n sap
avenir… Que potser hi ha una paret, aquí?
Els joves aprenents de mag exploren amb
curiositat el laberint màgic. Avui han de dur
a terme una tasca ben important: trobar els
símbols màgics! Com per art de màgia, de
cop i volta els passadissos del laberint es
tanquen i se n’obren d’altres. En aquest
joc cada jugador intenta superar el laberint
màgic amb la seva figura i ser el primer a
recollir cinc símbols màgics.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 6 anys
2a4
20-30 min
2009

Joc en català
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Dungeon Fighter

Aureliano Buonfino, Lorenzo Silva i Lorenzo Tucci Sorrentino
Dungeon Fighter combina habilitat, aventura
i una bona dosi d’humor. Els jugadors són herois que s’endinsen junts en una masmorra.
En la seva aventura exploraran la masmorra,
registraran cada una de les moltes habitacions que té i s’enfrontaran a interminables
hordes de monstres. Forjats en el foc de la
desesperació, els herois hauran d’utilitzar les
seves habilitats i demostrar el seu coratge
per anar obrint camí entre les dificultats... i
derrotar finalment el manaire dels monstres!
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 14 anys
1a6
45 min
2011

Colonos del Imperio
Ignacy Trzewiczek

Quatre potències han descobert un nou
territori farcit de recursos i oportunitats.
Romans, bàrbars, egipcis i japonesos hi
envien colons per expandir les fronteres
dels seus imperis. Però la regió és massa petita i de seguida esclata la guerra.
Colonos del Imperio és un joc de cartes en
què els jugadors dirigeixen una de les quatre poderoses civilitzacions. El joc consta
de cinc rondes durant les quals els jugadors hauran d’explorar noves terres, produir
recursos i comerciar-hi, conquerir els enemics i anotar punts de victòria.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
1a4
45-90 min
2014
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Blood Rage
Eric M. Lang

A Blood Rage, els jugadors controlen formidables clans víkings que es disputen la
glòria abans que un cataclisme apocalíptic
s’empassi el món.
A mesura que el Ragnarök consumeix els
regnes, els víkings pugnen per fer el que
millor saben fer: envair i saquejar, matar i
morir en batalles èpiques.
Per aconseguir la glòria has de conquerir
territoris enemics, completar missions i enviar al Valhalla tots els homes de què siguis
capaç.
La vida és efímera però la glòria és eterna!

Imperial Assault

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

Corey Konieczka, Justin Kemppainen i Jonathan Ying
Endinsa’t en l’univers de Star Wars en les
teves partides d’Imperial Assault.
Els dos jocs complets que conté t’ofereixen
una experiència totalment Star Wars!
En el joc de campanya, uns quants agents
rebels combaten contra l’Imperi Galàctic en
una sèrie d’intenses missions.
El joc d’escaramussa, en canvi, permet a
dos jugadors formar els respectius equips
d’assalt i enfrontar-se cara a cara amb objectius antagònics.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 12 anys
2a5
90 min
2014

+ 13 anys
2a4
60-90 min
2015
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Co-mix
Lorenzo Silva

Al joc Co-mix crearàs les teves pròpies històries mitjançant les Cartes de Vinyeta, amb
les quals formaràs una pàgina de còmic.
Fins a deu jugadors poden unir-se per jugar
una divertida partida de Co-mix, individualment o en equips.
Quin tipus d’història explicaràs? Suspens?
Horror? Aventura? Amor?
A més del gènere, la teva història també pot
ser divertida, inquietant o commovedora.
Tu ho esculls! Això sí, recorda que tens un
títol al qual t’has d’adaptar i que els altres
jugadors ressenyaran la teva història..., i
que només guanyarà la història amb més
vots!

La Cueva del Troll
Tom Jolly

Al cau del troll t’hi esperen una infinitat d’artefactes màgics i monstres feroços, a més
d’altres buscadors de tresors disposats a
qualsevol cosa per apoderar-se de totes les
riqueses.
A La Cueva del Troll de dos a quatre jugadors controlen un grup de valerosos herois
disposats a tot per aconseguir els tresors
de la cova fent servir poderosos artefactes
i conjurant monstres terribles per derrotar
els rivals.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
2a4
45 min
2002

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 6 anys
3 a 10
30 min
2014
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Dragones de fuego
Carlo Emanuele Lanzavecchia

A la Vall dels Dracs de Foc es troba l’imponent Volcà Robí, i segons explica la llegenda… aquest volcà és conegut per desprendre del seu interior valuosos tresors quan
entra en erupció. Els genets que alimentin
els seus dracs amb els tresors/robins del
volcà seran invencibles!
Per ser un bon genet i aconseguir el major nombre de robins, hauràs de tenir sort
amb els daus i sobretot habilitat tàctica per
prendre les decisions oportunes en cada
moment. Guanyarà el genet que aconsegueixi més tresors per alimentar el seu
drac, i aquest esdevindrà invencible!
Que tingueu sort en aquesta aventura!

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 5 anys
2a4
15-20 min
2013

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 6 anys
2a4
15-20 min
2015

El festín de las moscas
Dietmar Keusch

Mmmm... quina bona oloreta…
Una enorme caca atrau com per art de màgia totes les mosques. El camí per a arribar-hi és llarg, però aniran trobant pistes
d’aterratge ben suculentes per descansar.
Totes les mosques volaran per ser les primeres i arribar a la deliciosa caca, però hauran
de vigilar que no les atrapi el matamosques
i que la seva estratègia en cada torn sigui
la correcta per avançar el màxim de pistes
d’aterratge possibles en una sola volada.
El jugador que faci arribar el seu quartet de
mosques en primera posició serà el «repugnant» guanyador!
Molta sort i cap a la caca!
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Katamino
André Perriolat

A qui no li agrada un bon trencaclosques?
El teu intel·lecte i tu lluitant contra un munt
de peces descarades que no volen encaixar. Fins que ho fan i somrius satisfet.
Malauradament, un cop descoberta la solució s’acaba la diversió.
O no? Gràcies a l’enginyós disseny de Katamino, quan resolguis un puzle te n’estarà
esperant un altre de més enrevessat.
No podràs parar! Juga sol o repta els teus
amics. Apassionant joc i valuosa eina didàctica, Katamino ha rebut més de mitja
dotzena de premis internacionals.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 3 anys
1a2
15 min
2002

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
2a4
30 min
2015

Lobo 10º Aniversario
Philippe des Pallières

Al joc Lobo has de reunir el ramat d’ovelles
més gran possible. Per aconseguir-ho soscavaràs els contrincants, fugiràs dels llops
i et caldrà l’ajuda dels caçadors. Per si això
fos poc, desconeixes la identitat dels adversaris. Malgrat el seu aspecte encantador
(amb ovelles fent-se petons per sobre de la
tanca), Lobo amaga una competició feroç.
Ja ho diu un jugador: «Qui no hi ha jugat, no
coneix realment els seus amics».
Guanyador del Joc de l’Any a França, Lobo
és ideal per gaudir en família o amb amics.
A més, l’edició 10º Aniversario inclou una
expansió que aportarà més frescor a les
partides.
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Storytelling
Toni Serradesanferm

Joc en català

Storytelling és un joc per a tota la família
amb què us endinsareu dins del fantàstic
món dels contes de tota la vida. Escolteu
atentament el rondallaire i intenteu trobar
les parts de la llegenda de Sant Jordi, la
faula de la llebre i la tortuga, la història de la
Ventafocs o el conte dels tres porquets per
a esdevenir el millor rondallaire.
Storytelling: conta un joc, juga un conte.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 5 anys
2a4
20 min
2015

Capitán Flint
Josep M. Allué

Capità Flint. La recerca del tresor!
Capitán Flint és un joc de cartes frenètic i
divertit per a 2 a 6 valents i intrèpids pirates.
Enxampa el lloro Parche per trobar els tresors amagats, agafa el major nombre de
joies i monedes del cofre abans que el
fantasma del Capità Flint aparegui i converteix-te en el pirata més ric.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 8 anys
2a6
10-20 min
2015

Joc en català
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Portal of Morth

Buster Lehn, Manuel Muñoz i Francisco Ruiz
Portal of Morth és un joc de taula inspirat
en els videojocs de tower defense. És un
joc competitiu per a 1-4 jugadors, amb
l’opció de jugar en mode cooperatiu. Cada
jugador portarà una raça diferent d’herois
per defensar les seves terres de la incipient amenaça dels exèrcits de Lord Morth
tot evitant que les hordes d’enemics creuin
els seus territoris i destrossin el seu regne.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 14 anys
1a4
40 min/jugador
2015

brainpicnic.com

Mix It

Manu Palau
El nostre objectiu és construir un monstre a
la taula, però no pot ser qualsevol monstre,
ha de ser exactament igual que el que apareix a la nostra carta d’objectiu secret: els
mateixos ulls, la mateixa boca i les mateixes
cames. Tot seria molt fàcil si no fos que els
altres jugadors també intenten construir el
seu monstre, afegint-hi parts noves o traient-nos-en les nostres.
Llavors tot esdevé un divertit caos.
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 5 anys
2a6
10 min
2015
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coachingames.net/biopolis

Biopolis
Moisès Martínez

Biopolis, el joc del segle xxi que us ajudarà a créixer en els àmbits personal, familiar,
educatiu i professional, està basat en jocs
clàssics com el Monopoly, el Trivial, el parxís, el Pictionary o el pòquer, i en el treball
dels millors experts en coaching, intel·ligència emocional i lideratge.
Biopolis té una gran adaptabilitat.
L’estan utilitzant tant famílies i amics com
universitats i equips d’empreses a molts
països: Espanya, Alemanya, Suïssa, Àustria, França, Estats Units, Mèxic, Colòmbia i
Xile, entre d’altres.
La vida és «el joc» en què tots participem.
Us atreviu a guanyar?

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 8 anys
3 a 12 (per equips)
+ 30 min
2010

toptoys.es
djeco.com

Hop! Hop! Hop!
2005

En aquest joc de col·laboració cal tenir en
compte moltes coses, però sobretot cal
veure com bufa el vent.
En una partida de Hop! Hop! Hop! els jugadors han de fer tornar la pastora, les ovelles
i, finalment, el gos a l’estable abans que el
vent no tombi el pont.
Però atenció, en cada moviment el vent pot
fer caure un dels pilons del pont.
Si cau abans que tothom sigui a casa, hem
perdut!
A més, els elements del joc són espectaculars: quatre taulers, un estable per construir, un dau per saber com bufa el vent, deu
peces de fusta i un pont.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 4 anys
2a6
15 min
2005
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educaborras.com

Yo fui a EGB
Yo fui a EGB és el joc per a tots aquells
que van fer l’EGB.
El gran èxit obtingut a les xarxes socials
—més de 950.000 fans a Facebook i gairebé 100.000 a Twitter— converteixen el fenomen Yo fui a EGB en un moviment molt
actiu i amb molta vida.
L’han seguit un dels blogs més visitats del
moment i dos llibres supervendes.
Yo fui a EGB és un joc de preguntes i proves en què els jugadors responen qüestions de cultura general bàsica, recorden
les tardes de dissabte passades davant
del televisor, imiten D’Artacán o taral·legen
els grans èxits de Parchís.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 12 anys
2a6
30 min
2015

mercurio.com.es

El portal de Molthar
Johannes Schmidauer-König

Endinsa’t a través del portal màgic en el
món fantàstic de Molthar.
Si t’uneixes a criatures místiques podràs
augmentar el teu poder per vèncer l’obscuritat que regna a Molthar.
El portal de Molthar és un joc de cartes
de fantasia en què cal combinar cartes per
activar els personatges, els quals donaran
als jugadors els punts de victòria que els
caldran per guanyar la partida.
La seva mecànica enamora els bons jugadors. L’has de provar!

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
2a5
45 min
2015
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everguild.com

Drakenlords
Everguild Ltd

Drakenlords és el joc de cartes en línia que
agradarà als amants dels jocs de cartes col·
leccionables físics.
Fàcil d’aprendre, però amb una profunditat
sense precedents. Construeix la teva baralla, escull les habilitats del teu senyor de la
guerra i enfronta’t a milers de jugadors de
tot el món.
Seràs capaç d’adaptar la teva estratègia a
les diferents modalitats de competició i als
desafiaments que et posarà davant el món
de Drakenlords?
Disponible per a mòbils i tauletes Android o
iOS. Descarrega’l gratuïtament i sigues un
dels primers a descobrir el joc que revolucionarà les cartes col·leccionables!

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 14 anys
1a2
10-15 min
2015

guerrademitos.com

Guerra de Mitos
Pak Gallego

Guerra de Mitos és un joc de cartes per a
dos o més jugadors ambientat en un món
fantàstic on coexisteixen diferents mitologies. Es tracta d’un joc diferent i dinàmic
pensat per poder construir diferents baralles amb estratègies molt variades.
Amb cada lliurament s’amplien tant el nombre de mitologies com les possibilitats de
joc. Es presenta com un joc de cartes autojugable amb expansions.
Amb qualsevol expansió poden començar a
jugar dues persones. Actualment hi ha sis
expansions.
Atreveix-te a jugar!

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 10 anys
2a5
30 min
2013
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singulargames.cat

Bioaliats XXI

Joc en català

Ferran Anglès i Xavier Colomer
Gestiona el teu parc zoològic!
Bioaliats XXI és un joc de taula que ens
endinsa en la gestió d’un zoo del segle xxi.
Cada jugador és el responsable del funcionament d’un zoo. Quins animals acolliràs?
Com garantiràs el seu benestar? Aconseguiràs el teu Pla de col·lecció? Quins serveis oferiràs als visitants? Generaràs prou
recursos? Aquestes són algunes de les
decisions i reptes que hauràs de prendre i
afrontar tot jugant.
Bioaliats XXI t’obre els ulls a una nova visió
dels parcs zoològics i et convida a reflexionar sobre la importància de la seva tasca.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 8 anys
2a4
20 min/jugador
2016

tantrix.com.es

Tantrix

Mike McManaway
Amb el Tantrix Game Pack tindreu tanta diversió que no us adonareu que també és un
joc amb un vessant pedagògic i educatiu
molt interessant. Els jugadors aprenen a desenvolupar el pensament estratègic i la visió
espacial, a resoldre problemes abstractes i a
potenciar la planificació i la memòria. El joc
conté 56 fitxes, codificades per números i
colors. Es presenta en una pràctica bossa
de viatge, amb un llibre-guia de 50 pàgines.
El Tantrix Game Pack us ofereix una àmplia
varietat de puzles solitaris, una sèrie d’activitats complementàries i dos jocs de taula per
a dos a sis jugadors, als quals podreu jugar
en família o com a joc d’estratègia profund.

Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 6 anys
1a6
30 min
1988
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totjugar.cat

Tot Jugar

Josep Izquierdo i Martí Lucas
Voleu ser els protagonistes d’una història
de misteri? Viure una aventura trepidant en
primera persona? Feu equips d’entre dues
i cinc persones i poseu a prova el vostre
enginy tot convertint-vos en detectius!
Trucades telefòniques, interrogatoris, càmeres de seguretat, perfils a Facebook...
Totes les peces són importants per descobrir la veritat. Les vostres decisions determinaran el vostre èxit... Tot Jugar crea i
dinamitza jocs d’enginy en viu.
Cada dissabte programen partides als carrers de Gràcia (Barcelona), però també
traslladen les seves aventures a celebracions privades, cases rurals, empreses o
festes majors.

Joc en català
Edat
Jugadors
Durada
Publicació

+ 16 anys
2 a 100
90-180 min
2013

verkami.com

Verkami
El dissabte 12 de desembre de 2015 se
celebra al festival Dau Barcelona el segon
concurs de Protojocs Verkami, la plataforma
líder en el sector del crowdfunding. Durant
tot el dissabte podreu provar els jocs dels
deu finalistes d’entre més de cent inscrits en
les categories de joc de taula i joc de rol, i
a les 18 h hi haurà el lliurament de premis i
podreu conèixer el guanyador després de la
deliberació del jurat. El guanyador podrà fer
realitat el seu protojoc amb una campanya
gratuïta a Verkami amb una aportació inicial
de 100€ i la col·laboració d’una editorial. I
durant el diumenge 13, podreu provar els 25
jocs finalistes al mateix espai.
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I tu, jugues en català? és una campanya del Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) que promou els jocs i les joguines en català i dóna resposta a
una necessitat de molts consumidors, ja que els jocs i les joguines que incorporen el
català no arriba al 8% dels que hi ha al mercat.
Al web cpnl.cat/jocs trobaràs:
- L’oferta de més de 500 jocs i joguines en català.
- La llista dels establiments adherits a la campanya.
A Barcelona els establiments adherits i on trobaràs jocs i joguines en català són:

CIUTAT VELLA
Jocs Mallart. C/ Jaume I, 17. Tel. 933151055
Joguines Foyé. C/ Banys Nous, 13. Tel. 933020389
Joguines Patrícia. C/ Rec Comtal, 14. Tel. 933195657
Juguetes Morera. C/ Riera Alta, 2. Tel. 934426179
Palacio del Juguete. C/ Capellans, 3. Tel. 933181283
EIXAMPLE
Abacus. C/ Còrsega, 269. Tel. 934151444
Abacus. C/ d’Ausiàs Marc, 16. Tel. 933022108
El món de la joguina. C/ Mallorca, 190.
Tel. 934533387
El Paradís de la joguina. C/ Manso, 30. Tel. 934267406
Imaginarium. Rambla de Catalunya, 68. Tel. 934876754
Joguines Fabre. C/ Aribau, 84. tel. 932160225
Joguines Gemma. C/ Floridablanca, 49.
Tel. 933256742
Joguines La Rosalia. Gran Via de les Corts
Catalanes, 431. Tel. 933258879
Joguines l’Ou. C/ de Villarroel, 103. Tel. 934536202
Joguines Xenia. C/ Provença, 471. Tel. 934363537
Jugarxjugar. Avinguda de Gaudí, 39. Tel. 934366447
Juguijuga. Passeig de Sant Joan, 35. Tel. 931068223
Kaburi. Passeig de Sant Joan, 1. Tel. 932318657
Kaburi. Passeig de Sant Joan, 11. Tel. 932459508

SANTS
Abacus. C/ Creu Coberta, 93. Tel. 934220011
El Nucli. C/ Vallespir, 24, baixos. Tel. 933391528
Montseny. C/ Guadiana, 46. Tel. 934229816
Potxi bb SCP. C/ Vallespir, 43. Tel. 616534214
The Drobbit hobby Store. C/ Melcior de Palau, 143.
Tel. 931709679
LES CORTS
Abacus. Av. Diagonal, 545-557. Tel. 930001118
Central de jocs. C/ Numància, 112. Tel. 933222570
SARRIÀ
Abacus. C/ Cister, 34. Tel. 932533134
Joguines Stella Alpina. Avinguda de la República
Argentina, 49. Tel. 932121513
Nap Buf. C/ Santaló, 51. Tel. 932007545
GRÀCIA
Bateau Lune. Plaça de la Virreina, 7. Tel. 932186907
Didacmania Marmaneu. C/ Bailèn, 215.
Tel. 935539865
DRIM. C/ Gran de Gràcia, 183-185. Tel. 932186860
Il·lusions Joguines. C/ Gran de Gràcia, 164.
Tel. 932175227

Imaginarium. Rambla de Prat, 2. Tel. 933689757
Joc’s Joguines. C/ Sardenya, 369. Tel. 934589090
Joguines Tat. C/ Sant Antoni Maria Claret, 80.
Tel. 934204608

Us presentem una altra campanya del Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona que us pot
interessar:

HORTA
Moliné. Plaça d’Eivissa, 6
(Galeries Horta, botiga número 3). Tel. 934291975
NOU BARRIS
Abacus. Passeig de Fabra i Puig, 196. Tel. 931158222
El cuc vermell. C/ Lorena, 101. Tel. 933590437
Jocs i joguines La Jota. C/ Jota, 140. Tel. 933529924
Joguines Tear. C/ Joaquim Valls, 81-83-85. Tel. 933594196
Joguines Tear. C/ Santapau, 29. Tel. 933406795
Kits i Jocs. Via Júlia, 100. Tel. 933500147
Kits i Jocs. Via Júlia, 108. Tel. 932764714
La font de mimir. C/ Costa i Cuxart, 5. Tel. 933401616
Libros en su tinta SL. C/ Badosa, 17. Tel. 931193732
SANT ANDREU
Abacus. C/ Gran de St. Andreu, 54-56.Tel. 932745799
Clau de volta. Pg. de Maragall, 84. Tel. 933515402
DRIM. C/ Potosí, 2. Tel. 933609957
El cau d’en Paff. C/ Malats, 8. Tel. 931403948
El circ de les lletres. C/ Garcilaso, 166. Tel. 935277529
Imaginarium Centre Comercial La Maquinista.
Ciutat d’Asunción, s/n, local 19. Tel. 933608855
Joguines Tear. Avinguda Meridiana, 312. Tel. 933511171
SANT MARTÍ
Abacus. C/ Perú, 186. Tel. 932178166
Abacus. C/ Ramon Trias Fargas, 25-27
(Pompeu Fabra). Tel. 932213542
DRIM. Avinguda Diagonal, 208, local B-307.
Tel. 934860445
DRIM. C/ Bilbao, 46-48-50. Tel. 933097333
El cau del Poblenou. Rambla del Poblenou, 36,
local C. Tel. 932216568
Imaginarium Diagonal Mar Centre Comercial.
Avinguda Diagonal, 3-34. Tel. 933562355
Imaginarium Glòries Centre Comercial.
Avinguda Diagonal, 280. Tel. 934860631
Joguines Tear. C/ Mallorca, 583. Tel. 934354336
Llibreria Pebre Negre, SCCL. C/ Clot, 41.
Tel. 931797542
L’Ombeliqo. C/ Provença, 584. Tel. 935195339
Paloma 1a Infància. C/ Clot, 59. Tel. 932465723
Pedra Paper Tisora. C/ Marià Aguiló, 118.
Tel. 931067064

Consulteu el nou cercador de còmics en
català a:
cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/comics

Editorials participants
2 Tomatoes
4 Dados
Blauberry Editorial
Button Maker
Cims
Darbel
Dracma
Escape Room Barcelona
Kibo Factory
Looping Games
Ludonova
LudoSentinel
Mut Kids
NoSoloRol
Reimwood
Smart Games
Tranjis Games
Trígonos
Vesper-On

Entitats i persones participants
5 Minutos por Juego
Abacus
Alpha Ares
Amadeu Carbó
Análisis Parálisis
Anton Planells
Asociación Española de Librojuegos
y Ficción Interactiva Dédalo
Associació Catalana de Futbol Botons
Ateneu l’Harmonia
Ayudar Jugando
Barcelona Futbol Botons Associació
Barcelona Juga-BarcelonaLab
Biblioteques de Barcelona

Born Centre Cultural
Button Maker
Can Galta, Centre Municipal de Cultura
Popular de Sant Andreu
Canòdrom, Parc de Recerca Creativa
Centre de Normalització Lingüística
de Barcelona
Club de Go La Pedra
Club Kritik
Crucigramaires del país: Anna Genís,
Jep Ferret, Jordi Fortuny, Marc Isern,
Màrius Serra, Miquel Sesé, Jordi Ventura
i Pau Vidal
Cheap Films
Cubo Magazine
Días de Juego
Districte de Sant Andreu,
Ajuntament de Barcelona
Egoitz Campo
Era del Caos
Esplugues Futbol Botons Associació
Federació Catalana d’Escacs
Gigamesh
Guixot de 8
Incubio
Jacobo Feijóo
Jordi Roca
Jugamos Tod@s
Jugar x Jugar
Kaburi
Kid’s Cluster
Ludo, associació de creadors de jocs
Ludonaute
Núria Guzmán
Òscar Font
Oware eta Joko Estrategikoen Euskal
Elkartea
Pau Pascual
Plataforma per la Llengua

Reservoir Jocs
Roberto Fraga
Roger Seró
Rol Barcelona
Rvbicon, associació cultural de recreació
històrica
Salvador Cases
Si Vis Pacem Para Ludum
Societat Pathfinder de Barcelona
The Oware Society
Verkami
Vine i Acota’t

Entitats de jocs tradicionals
Companyia de Jocs L’Anònima
Anem de Bòlit – Anglesola
Associació de veïns Sant Narcís – Girona
Bitlles Camp de l’Arpa
Capgrossos de Sant Andreu
Club de Bitlles Catalanes Poblenou
Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Federació Catalana de Futbol Botons
Germandat de Geganters i Trabucaires
de Sant Andreu
La Gralla
Lliga Catalana de Bitlles
Siuranenc d’Horta
Squadra di Lippa di Verona
Tot Bèlit

Universitats participants
en l’experiment científic
Universitat de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
Universidad de Zaragoza (BIFI)
Universidad Carlos III

Dau Barcelona està organitzat per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.
Editorials patrocinadores

Entitats col·laboradores
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