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Laia Soler guanya el Premi Literari  
”LA CAIXA” / PLATAFORMA de novel·la 

juvenil  
 

• Plataforma Editorial i ”la Caixa” lliuren el premi de 3.000 euros a 

l’escriptora lleidatana Laia Soler, guanyadora de la primera edició 

del Premi Literari ”LA CAIXA” / PLATAFORMA de novel·la juvenil. A 

més de la retribució econòmica, el guardó inclou la publicació de 

l’obra dins del segell juvenil Plataforma Neo. 

 

• La primera edició del certamen ha tingut una gran participació. S’hi 

han presentat 222 novel·les procedents de vuit països diferents i 

escrites per joves d’entre 14 i 25 anys en llengua castellana o 

catalana. 
 

• Soler ha guanyat amb l’obra Els dies que ens separen, una novel·la 

romàntica ambientada entre la Barcelona del 1914 i l’actual, que 

recrea dues històries d’amor en dues èpoques diferents. 

 

• El premi està organitzat per Plataforma Editorial i ”la Caixa”, que a 

través del seu programa per a joves, LKXA, s’ha fet càrrec de la 

totalitat del cost del guardó. 

 

• Jaume Giró, director general adjunt de CaixaBank i de l’Obra Social 

”la Caixa” ha assenyalat que «en moments com l’actual, ens fa falta 

molta creativitat per convertir aquesta crisi en un revulsiu, en una 

oportunitat de millora. I els joves són el paradigma d’aquest esperit. 

Com a societat, necessitem la seva creativitat i és per això que 

volem donar suport a iniciatives com aquest premi, que són, alhora, 

un reflex del compromís de ”la Caixa” amb el jovent».  

 

Barcelona, 14 de febrer de 2013. El director general adjunt de CaixaBank i de 

l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Giró, i el director de Plataforma Editorial, Jordi 

Nadal, han lliurat aquest matí el Premi Literari ”LA CAIXA” / PLATAFORMA a 

l’escriptora Laia Soler. En l’acte, celebrat a CaixaForum Barcelona, també hi ha 

participat l’escriptor i membre del jurat Francesc Miralles.  



 

La primera edició del certamen ha tingut una gran resposta de joves autors, 

com ho demostren les xifres de participació: s’hi han presentat 222 novel·les 

procedents de 8 països diferents i escrites per joves d’entre 14 i 25 anys en 

llengua castellana i catalana. 

 

En el transcurs de l’acte, Jaume Giró s’ha felicitat per l’èxit d’aquesta iniciativa: 

«En moments com l’actual, ens fa falta molta creativitat per convertir aquesta 

crisi en un revulsiu, en una oportunitat de millora. I els joves són el paradigma 

d’aquest esperit. Com a societat, necessitem la seva creativitat i és per això 

que volem donar suport a iniciatives com aquest premi, que són, alhora, un 

reflex del compromís de ”la Caixa” amb el jovent.»  

 

L’escriptora Laia Soler, de 21 anys i nascuda a Lleida, ha estat la guanyadora 

d’aquesta primera edició del premi literari de novel·la juvenil escrita per joves 

autors. El certamen està organitzat per Plataforma Editorial i ”la Caixa”, que a 

través del seu programa per a joves, LKXA, s’ha fet càrrec de la totalitat del 

cost del guardó.  

 

A banda dels 3.000 euros del premi, Soler també veurà publicada la seva 

novel·la, dins del segell juvenil Plataforma Neo, durant el mes de març, tant en 

castellà com en català. El jurat, format per Francesc Miralles i Jordi Nadal, 

també ha volgut destacar les obres següents, per la seva gran qualitat literària: 

Corazón de Mariposa, d’Andrea Tomé; Engolits per la foscor, d’Arturo Padilla; 

Fuegos Fatuos, de Fabián Alonso Porras; El camino del guerrero, de Lucía 

Martínez; Globe, d’Alba Quintas; Ríos en la noche, de Vicente Dongo; 

Veinticinco días, de Clara Cortés, i Piedras contra la ventana, de Sofía 

Hounsell. 

 

Una història d’amor més enllà dels temps 

 

Els dies que ens separen ens ofereix una història romàntica ambientada entre 

la Barcelona del 1914 i l’actual. Narra la història de l’Abril, una noia del present 

que cada nit reviu en els seus somnis la història de la Marina i en Víctor, una 

parella de la Barcelona del 1914. A poc a poc, el lector coneixerà tots els 

detalls de la intensa història d’amor que viuen els dos protagonistes de la 

primeria del segle XX, mentre l’Abril descobreix quina relació tenen amb ella els 

dos joves del passat. La novel·la representa també un homenatge a la ciutat de 

Barcelona i alguns dels seus llocs més emblemàtics. 

 

L’autora ha sorprès el jurat per la bona caracterització dels personatges, el 

domini de la tècnica narrativa i l’excel·lent labor documental. Segons Francesc 

Miralles, «Els dies que ens separen és un debut sorprenent, tant per la joventut 

de l’autora com per l’elaborada màgia que emana de la novel·la». 



 

 

Laia Soler va néixer a Lleida el 1991. Va començar a escriure amb 8 anys i va 

finalitzar la seva primera novel·la amb 17, per presentar-se al Premi Jordi 

Sierra i Fabra per a Joves, destinat a escriptors menors de 18 anys. Tot i que 

Els dies que ens separen serà la seva primera obra publicada, la jove autora ha 

conclòs quatre novel·les. Actualment estudia periodisme a la Universitat 

Autònoma de Barcelona i administra un bloc de literatura, Alas de papel. 

 

Sobre ”la Caixa” i LKXA 

 

”la Caixa” és l’entitat financera preferida dels joves. Segons la consultora FRS 

Inmark, el 33 % dels joves espanyols confien en l’entitat —presidida per Isidre 

Fainé i amb Joan Maria Nin com a conseller delegat—, a l’hora de realitzar les 

seves operacions financeres. Segons aquesta consultora, ”la Caixa” duplica en 

quota de mercat el seu principal competidor. 

 

LKXA és la marca de ”la Caixa” que agrupa els productes i serveis per als joves 

de fins a 26 anys. Els clients de LKXA no paguen quotes ni comissions de 

manteniment i administració per les seves targetes ni pels seus comptes 

corrents i disposen d’un ampli ventall de productes adaptats a les seves 

necessitats. 

 

Els clients de LKXA estan permanentment informats de tots els descomptes 

existents, amb una àmplia oferta en els àmbits de la música, viatges, idiomes, 

espectacles, moda i restauració. 

 

Sobre Plataforma Editorial 

 

Plataforma Editorial és una editorial independent fundada el 2007 amb la 

finalitat de publicar llibres amb autenticitat i sentit. El seu catàleg disposa de 

més de 250 títols, molts del quals relacionats amb àmbits temàtics com 

l’empresa i els seus valors, l’esport, la salut, el lideratge i la innovació. Des del 

principi, l’empresa destina a diferents ONG un 0,7 % de les vendes de les 

col·leccions Testimonio i Plataforma Neo, en la qual es publicarà l’obra 

guanyadora del certamen. 

 

Plataforma Neo, segell juvenil de l’editorial, va arrencar el maig del 2012 amb 

Un haiku para Alicia, de Francesc Miralles, i Huellas y manchas, de Jordi Sierra 

i Fabra. Els dies que ens separen serà la cinquena novel·la publicada de la 

col·lecció. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Plataforma Editorial 

Míriam Malagrida: 934 947 999 / 667 522 648 / neo@plataformaeditorial.com  

www.plataformaneo.com/lkxa  


