


Llibres per a les teves set vides 

De petita ja escrivia i dibuixava contes.  
Li agraden molt els colors i crear mons 

on visquin els personatges. La recerca 
d’aquests llocs, documentar-se o 

inventar l’ambient on es desenvo-
luparà la història, són algunes 
de les seves tasques preferides. 
«M’encanta viatjar i fer viatjar 
els protagonistes de les meves 
històries».  
Es considera una autora felina. 

Adora els animals, però sobretot 
els gats. 

«A les meves il·lustracions intento 
que hi hagi gats, encara que no surtin 

en el text». 

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Sinopsi
L’Omar i la Lila són dos gats 
que viuen envoltats de llibres 
a Istanbul, la ciutat dels gats. 
Un dia, l’Omar desapareix 
i la Lila el busca per tota la 
ciutat acompanyada dels 
gats que viuen als museus, 
als palaus, al port... Junts 
ens ensenyen la ciutat de cap 
a peus. Però l’Omar, revoltós, 
s’amaga on ningú no s’ho 
espera.

01. 
Perquè amb aquesta 
història podràs jugar 
a trobar l’Omar, que 

s’amaga entre les 
seves pàgines

02. 
Perquè transcorre 
a Istanbul, que és 
realment la ciutat 

dels gats

03. 
Perquè l’autora torna 
a escriure i il·lustrar 
un llibre sobre el seu 
tema favorit: els gats 

04. 
Perquè amb aquest 

llibre viatjaràs,  
aprendràs i  
et divertiràs 

Lata de Sal és 
una editorial   

d’àlbum il·lustrat 
especialitzada en 
dues col·leccions 

úniques:  
Vintage i Gats. 

Per a lectors de 
zero a cent anys  

i escaig.

www.latadesal.com 
info@latadesal.com

format 21×21 cm
pàgines 36
isbn 978-84-943696-1-2 (català)
isbn  978-84-942867-9-7 (castellà)
isbn 978-84-943696-0-5 (gallec)
pvp 14,60 € (4% IVA inclòs)

La ciutat dels gats 
Text i il·lustracions  
de Carmen García Iglesias

interiors Paper FSC de 170 g
enquadernat Cartoné amb crom  
plastificat mat en paper FSC de 130 g sobre 
cartró de 2,5 mm
tipografia Eames Century Modern
paper Procedent de fonts responsables
imprès a Espanya
traducció Silvia Negre Mascaró

La Col·lecció Gats reuneix per primera vegada els millors llibres il·lustrats sobre gats, una especialitat 
única al mercat que deixarà una empremta.    Llibres de tot arreu del món amb protagonistes enig-
màtics, curiosos, independents, elegants... Per miolar d’emoció. 

L’autora: Carmen García Iglesias 

En passar pel palau antic, hem pensat que potser trobaríem l’Omar  
mirant al mar. O escoltant contes.

E S BUS CA

9 788494 2867979 788494 3696059 788494 369612


