
                                                           

 
 

 Nota de premsa 

 
 

Andrea Tomé guanya el Premi Literari 
“LA CAIXA”/PLATAFORMA de novel·la 

juvenil 
 
 

• L’escriptora gallega Andrea Tomé, de 19 anys, ha estat la 

guanyadora de la segona edició del Premi Literari ”la Caixa” / 

Plataforma de novel·la juvenil. El guardó està dotat amb 3.000 euros 

i inclou la publicació de l’obra premiada dins el segell juvenil 

Plataforma Neo.  

 

• S’han presentat a la convocatòria 145 novel·les procedents de 6 

països diferents i escrites per joves d’entre 14 i 25 anys en llengua 

castellana i catalana.  
 

• Tomé ha obtingut el premi amb l’obra Corazón de mariposa, una 

novel·la que aborda una de les malalties que més afecten els joves: 

l’anorèxia.  

 

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

través del seu programa per a joves LKXA, ha assumit per segon 

any consecutiu el cost del guardó.  

 

• Jaume Giró, director executiu de ”la Caixa”, ha indicat que «els 

joves són, sense cap mena de dubte, un col·lectiu prioritari per a la 

nostra entitat financera. Necessitem molta creativitat en moments 

com l’actual. La situació econòmica ens exigeix, a cadascú de 

nosaltres i en tots els àmbits, un esforç per convertir aquesta crisi 

en un revulsiu, en una oportunitat de millora. Els joves són font de 

creativitat i d’esperança. Per això oferim el nostre suport sense 

fissures a aquest premi.» 

 

 

Madrid, 26 de febrer de 2014. El director executiu de ”la Caixa”, Jaume Giró, i 
el director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han lliurat aquest matí el Premi 
Literari ”la Caixa” / Plataforma de novel·la juvenil a l’escriptora gallega Andrea 



                                                           

Tomé. Ha participat també en l’acte, que s’ha celebrat a CaixaForum Madrid, 
l’escriptor i membre del jurat Francesc Miralles.  
 
En aquesta segona edició, el certamen, que té com a objectiu promoure la 
literatura entre els joves, ha obtingut una àmplia resposta: s’han rebut 145 
novel·les procedents de sis països diferents i escrites per autors d’entre 14 i 25 
anys en llengua castellana i catalana. El premi està organitzat per Plataforma 
Editorial i ”la Caixa”, que, a través del seu programa per a joves LKXA, ha 
assumit el cost complet del guardó.  
 
En el transcurs de l’acte, Jaume Giró ha indicat: «Els joves són, sense cap 
mena de dubte, un col·lectiu prioritari per a la nostra entitat financera. 
Necessitem molta creativitat en moments com l’actual. La situació econòmica 
ens exigeix, a cadascú de nosaltres i en tots els àmbits, un esforç per convertir 
aquesta crisi en un revulsiu, en una oportunitat de millora. Els joves són font de 
creativitat i d’esperança. Per això oferim el nostre suport sense fissures a 
aquest premi.» 
 
Andrea Tomé, de 19 anys, ha guanyat la segona edició del Premi Literari 
”la Caixa” / Plataforma per la seva novel·la Corazón de mariposa. A més dels 
3.000 euros del guardó, Tomé veurà la seva obra publicada al març en el segell 
juvenil Plataforma Neo.  
 
El jurat, format per Francesc Miralles i Jordi Nadal, ha volgut destacar també 
pel seu valor literari les obres següents: Cuatro columnas de cieno, de 
Francisco García; Valeria, de Clara Cortés; No hay besos sin hierbabuena, de 
María Estíbaliz Caño; Los ídolos de plomo, d’Alba Quintas; El secret del desert, 
d’Arturo Padilla; Tú también puedes volar, de Cristina Martín; Los fragmentos 
del destino, de María Martínez, i Biónico, de Miguel Trujillo.  
 
 
En el cor de l’anorèxia 

 
Corazón de mariposa apropa els lectors a una de les malalties que més afecten 
els joves: l’anorèxia. L’autora, que sofreix trastorns alimentaris des dels 16 
anys, va escriure la novel·la amb la voluntat d’«aclarir falsos mites». «Vaig 
arribar a la conclusió que l’anorèxia es una malaltia sobre la qual es parla molt 
però de la qual se sap molt poc. És trist que encara hi hagi tants prejudicis en 
una societat en què 4 de cada 100 joves tenen algun trastorn d’aquest tipus», 
diu Tomé. 
 
L’obra explica la història de Victoria, una universitària que es passa el dia 
comptant calories, aïllada del món. La seva vida canvia el dia que Kenji la troba 



                                                           

al lavabo d’un bar enmig d’un bassal de sang. Tots creuen que la noia s’ha 
intentat suïcidar i la tracten com una malalta. Només ell és capaç d’entendre-la.  
 

L’escriptora ha sorprès el jurat del premi ”la Caixa” / Plataforma tant per la seva 
capacitat per afrontar amb coratge, profunditat i maduresa un problema tan 
complex com l’anorèxia, com per la seva prosa elegant i la força de la veu de la 
protagonista.  
 
Andrea Tomé va néixer a Ferrol el 1994. És autora de Las crónicas de Elfos 
(2010) i ha col·laborat en diferents antologies i revistes literàries. Actualment 
estudia llengua i literatura angleses a la Universitat de Santiago de 
Compostel·la, tot i que sempre ha somiat treballar com a periodista.  
  
 
Sobre ”la Caixa” i LKXA 

 

Segons la consultora FRS Inmark, ”la Caixa” és l’entitat financera preferida dels 
joves. Un de cada tres joves espanyols confia en l’entitat —presidida per Isidre 
Fainé i amb Joan Maria Nin com a conseller delegat— per dur a terme les 
seves operacions financeres. Aquesta consultora estima que ”la Caixa” duplica 
la quota de mercat al seu competidor principal. 
 
LKXA és la marca de ”la Caixa” que agrupa productes i serveis per a 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, com ara crèdits amb condicions especials per cursar estudis o 
postgraus. A més, cada dijous obtenen el 50 % de descompte en les entrades 
de cinema adquirides a través de Ticketmaster i cada setmana gaudeixen de 
preestrenes de cinema totalment gratuïtes. 
 
D’altra banda, els clients LKXA estan permanentment informats de tots els 
descomptes disponibles, amb una gran oferta en 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. En el seu catàleg hi ha més 
de 350 títols, molts dels quals relacionats amb àmbits temàtics com l’empresa i 
els seus valors, l’esport, la salut, el lideratge i la innovació. Des que va iniciar la 
seva activitat, l’empresa destina a diferents ONG el 0,7 % de les vendes de les 



                                                           

col·leccions Testimonio i Plataforma Neo, i des del 2013 planta un arbre per 
cada títol publicat. 
 
Plataforma Neo, segell juvenil de l’editorial en què es publicarà l’obra 
guanyadora del certamen, va començar el maig del 2012 amb Un haiku para 
Alicia, de Francesc Miralles, i Huellas y manchas, de Jordi Sierra i Fabra. El 
2013 va publicar Los días que nos separan, de Laia Soler, novel·la guanyadora 
de la primera edició del Premi Literari ”la Caixa” / Plataforma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Plataforma Editorial 

Miriam Malagrida: 934 947 999 / 667 522 648  
prensa@plataformaeditorial.com 
www.plataformaneo.com/lkxa  


