


Libros para  tus 7 vidas

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Sinopsi
La caixa més grossa de món 
no és una caixa qualsevol. 
Per això la Leonora, la gata 
d’aquesta història, no pot 
consentir no fer-la seva. La 
Leonora tampoc no és una 
gata qualsevol. Col·lecciona 
paneroles, cabdells, plomes, 
però, sobretot, caixes. Caixes 
de colors, de diverses mides.  
I és que la Leonora viu  
envoltada de coses, però 
entre tantes coses, potser s’ha 
oblidat de col·leccionar el més 
important: el seu propi espai. 

01. 
Perquè transmet  

valors poc comuns i 
molt importants 

  

02. 
Perquè ajuda a  

valorar el teu espai i el 
teu temps  

03. 
Perquè malgrat la seva 

profunditat, és molt 
divertit

04. 
Perquè l’autora és un 

descobriment  
meravellós
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Text i il·lustracions de Carmen Corrales 
format 220 × 220 mm
pàgines 40
isbn 978-84-945647-7-2 (català)
isbn  978-84-945647-5-8 (castellà)
isbn 978-84-945647-6-5 (gallec)
pvp 14,90 € (4% IVA inclòs)
interiors Papel FSC offset 140 g
enquadernat Cartoné al crom plastificat mat 
FSC de 157 g sobre cartró de 2,5 mm  
traducció Silvia Negre Mascaró  

La caixa més  
grossa del món 

L’autora: Carmen Corrales
«D’ençà que vaig poder sostenir un llapis, vaig començar a dibuixar i d’ençà 
que vaig veure un gat per primer cop, els vaig estimar. De petita els meus 
pares em van comprar cintes d’àudio amb contes, que després vaig  
explicar amb la meva veu i més endavant vaig començar a contar amb 
dibuixos. Estimo els gats, el gossos, els arbres, els llibres, els quaderns en 
blanc, els cargols i les papallones».

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.

A L’INTERIOR

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 


