


Libr�  para  tus 7 vidas

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Sinopsi
Demà tot el dia és un llibre 
inspirador i sorprenent de 
Bea Enríquez, una promesa 
de la il·lustració.
El gat protagonista d’aquest 
llibre és audaç, valent, 
re� exiu, de vegades caòtic i, 
sobretot, somiador.
La seva imaginació 
l’acompanya pertot on va i 
sempre hi és quan la neces-
sita. La seva imaginació el 
porta a crear mons in� nits en 
què la realitat supera la � cció 
felina.

01. 
Perquè transmet la 

importància de somiar 
sempre

 

02. 
Perquè té moltes 

lectures i totes elles 
inspiradores 

03. 
Perquè és poètic i juga 
amb el llenguatge amb 
sentiment i subtilesa

04. 
Perquè és sorprenent 

i màgic. Des del 
principi � ns a la � 

www.latadesal.com 
info@latadesal.com
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Demà
tot el dia 

L’autora: Bea Enríquez
Després d’anys allunyada del món de la il·lustració, Bea 
Enríquez va tornar a agafar un dia el seu quadern per 
plasmar-hi el que sentia. La Bea aposta per allò que 
creu i sempre té idees al cap que li agrada compartir a 
través de paraules, d’il·lustracions o, com en aquesta 
història, amb l’ajuda de les dues coses. 

A L’INTERIOR

aquest llibre

No deixis

per a demà

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

Llibres per a les teves set vides 

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.


