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L’Obra Social ”la Caixa” i Plataforma 
Editorial convoquen la primera edició del 

Premi Feel Good per promoure l'optimisme 
 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” i Plataforma Editorial posen en marxa 

conjuntament un nou premi literari: Feel Good. El certamen té com 

a objectiu impulsar l’optimisme entre escriptors i lectors.  

 

• El guanyador, que es donarà a conèixer el setembre del 2015, rebrà 

una dotació econòmica de 5.000 euros i veurà la seva obra 

publicada a Plataforma Editorial. Hi podran participar tots els autors 

que presentin obres, en català o castellà, que transmetin un 

missatge optimista. 

 

 

Barcelona, 27 d’octubre de 2014. L’Obra Social ”la Caixa” i Plataforma 

Editorial han anunciat avui la creació d’un nou premi literari: Feel Good. Aquest 

certamen, la primera convocatòria del qual ja és oberta, vol promoure 

l’optimisme entre escriptors i lectors.  

 

Hi podran participar tots els autors que presentin obres que transmetin alegria i 

benestar, que encomanin idees positives i sobretot que ajudin les persones a 

ser més fortes, més sanes i més felices. Segons Jordi Nadal, director de 

Plataforma Editorial, «ha arribat l’hora de deixar el pessimisme enrere i tornar a 

veure la part bona de la vida. Aquest premi és la nostra contribució perquè això 

sigui per fi una realitat». 

 

El Premi Feel Good estableix un primer premi de 5.000 euros. L’Obra Social 

”la Caixa” assumeix el cost complet de la convocatòria del premi, mentre que 

Plataforma Editorial publicarà el text guanyador a partir del mes d’octubre del 

2015.  

 



El jurat estarà compost per l’escriptor Victor Küppers i el director de Plataforma 

Editorial, Jordi Nadal. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic el 

setembre del 2015. 

 

S’acceptaran tant manuscrits de ficció (novel·les i antologies de relats curts) 

com de no-ficció (assaigs i biografies), escrits en castellà o en català. Les 

persones interessades a participar en el Premi Feel Good han d’enviar les 

seves obres a Plataforma Editorial, seguint les bases establertes per l’empresa, 

abans del 15 de març de 2015. 

 

La convocatòria del Premi Feel Good és un nou pas en la col·laboració entre 

l’Obra Social ”la Caixa” i Plataforma Editorial. Ambdues entitats promouen 

conjuntament des de fa anys el Premi Literari ”la Caixa” / Plataforma de 

Novel·la Juvenil.  

 

 

L’Obra Social ”la Caixa”: més compromesa que mai 

El compromís de la Fundació Bancària ”la Caixa” amb les necessitats de la 

societat en la qual desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de 

les persones, un dels trets més definitoris des del seu naixement el 1904, 

adquireix una dimensió més gran, i més diferencial que mai, en les 

circumstàncies actuals. Tot i les dificultats, l’entitat manté el pressupost de la 

seva Obra Social durant el 2014 en 500 milions d’euros, la mateixa xifra 

pressupostada en els sis anys precedents.  

 

En aquest sentit, el 67 % del pressupost (334,9 milions d’euros) es destina al 

desenvolupament de programes socials i assistencials. La resposta a les 

problemàtiques socials més urgents i l’atenció a les persones més vulnerables 

continuen sent prioritats fonamentals. També és una de les senyes d’identitat 

de la institució el suport al coneixement i la cultura, amb iniciatives com la que 

impulsa conjuntament amb Plataforma Editorial i que promouen la 

transformació social a partir de l’acció cultural.  

 

 

Sobre Plataforma Editorial 

Plataforma Editorial és una editorial fundada el 2007 amb la finalitat de publicar 

llibres amb autenticitat i sentit. El seu catàleg disposa de més de 400 títols, 

relacionats amb àmbits temàtics com l’empresa i els seus valors, el pensament 

positiu, l’esport, la salut, la ciència i la innovació. Des del principi, l’empresa 

destina a diverses 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

 

Plataforma Editorial, SL 

Miriam Malagrida 

Muntaner, 269, entresòl 1a 

08021 Barcelona 

www.plataformaeditorial.com/feelgood 

feelgood@plataformaeditorial.com  

Tel +34 934 947 999 

 

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

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

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

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


