
  

 

 

Nota de premsa 

 
 

Clara Cortés guanya el Premi Literari 
”LA CAIXA” / PLATAFORMA de novel·la juvenil  
 
 

• L’escriptora madrilenya Clara Cortés, de 18 anys, ha resultat 

guanyadora de la tercera edició del Premi Literari ”LA CAIXA” / 

PLATAFORMA de novel·la juvenil. El guardó té una dotació de 3.000 

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

Plataforma Neo.  

 

• S’han presentat a aquesta convocatòria 199 novel·les procedents 

de 10 països diferents i escrites per joves d’entre 14 i 25 anys en 

llengua castellana i catalana.  
 

• Cortés ha guanyat amb l’obra Al final de la calle 118, una novel·la 

que narra la difícil relació entre dues germanes òrfenes: la petita 

intenta obrir-se camí com a model, mentre la gran exerceix la 

prostitució per poder sobreviure totes dues.  

 

• El jurat ha atorgat en aquesta edició un premi extraordinari a 

l’escriptora madrilenya Alba Quintas, de 20 anys, per la seva 

novel·la La chica del león negro. L’obra submergeix el lector a 

Némesis, un món fantàstic governat pels horrors de la ment 

humana.  

 

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

través del seu programa per a joves, LKXA, ha assumit en la seva 

totalitat el cost del guardó per tercer any consecutiu. 

 

• Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha 

assenyalat: «L’entitat està fermament compromesa amb el suport 

als joves. Es tracta del seu futur, i del de tots nosaltres. Per això 

”la Caixa” els vol acompanyar en el pas cap a l’edat adulta amb 

iniciatives que els facilitin l’accés a un habitatge i al mercat laboral, 

i promovent altres iniciatives com aquest premi, amb el qual donem 

suport a la seva creativitat». 

 



  

Madrid, 8 d’abril de 2015. El director general de la Fundació Bancària 

”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 madrilenya Clara Cortés. Ha assistit també a l’acte, 

celebrat a CaixaForum Madrid, l’escriptor i humanista Luis Alberto de Cuenca.  

 

En aquesta tercera edició, el certamen ha rebut 199 novel·les de 10 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 en la seva totalitat el 

cost del guardó.  

 

En el transcurs de l’acte, Jaume Giró ha assenyalat: «Estem fermament 

compromesos amb el suport als joves. Es tracta del seu futur, i del de tots 

nosaltres. Per això els volem acompanyar en el pas cap a l’edat adulta amb 

iniciatives que els facilitin l’accés a un habitatge i al mercat laboral, i promovent 

altres iniciatives com aquest premi, amb el qual donem suport a la seva 

creativitat». 

   

Clara Cortés, de 18 anys, ha guanyat la tercera edició del Premi Literari 

”LA CAIXA” / PLATAFORMA per la novel·la Al final de la calle 118, que explica 

la difícil relació entre dues germanes òrfenes. A més dels 3.000 euros del 

guardó, l’autora veurà la seva obra publicada durant el mes de maig al segell 

juvenil Plataforma Neo.  

 

El jurat, format per l’escriptor Francesc Miralles i per Jordi Nadal, ha volgut 

atorgar un premi extraordinari a l’escriptora madrilenya Alba Quintas, per La 

chica del león negro, una novel·la fantàstica que submergeix el lector a 

Némesis, un món governat pels horrors de la ment humana. L’obra, que serà 

publicada per Plataforma Neo al juny, aborda temes com la creació artística i la 

bogeria.  

 

Una història valenta 

Al final de la calle 118 narra la complicada relació entre Valeria i la seva 

germana gran, Raven. Sis anys després d’haver estat abandonades per la seva 

mare, Valeria intenta obrir-se camí com a model, mentre la seva germana 

exerceix la prostitució per poder sobreviure totes dues. Les discussions entre 

les germanes són freqüents, i Valeria se sent pràcticament sola. Però a partir 

del moment en què el jove Simon entra en les seves vides, una sèrie 

d’esdeveniments i curioses coincidències canviaran el destí dels tres 

personatges per sempre.  

 



  

L’escriptora ha sorprès el jurat pel bon ús del monòleg interior, la psicologia 

dels personatges i la profunditat i maduresa de les reflexions. «Cortés ha 

construït un drama intel·ligent, delicat i real que demostra que les segones 

oportunitats sempre són possibles», afirma Nadal.  

 

Clara Cortés va néixer el 1996 a Colmenar Viejo (Madrid), en una família 

d’apassionats per la literatura. Actualment compagina el grau de Psicologia a la 

Universitat Autònoma de Madrid amb la seva carrera literària. Ha guanyat 

nombrosos certàmens de relats regionals i nacionals, i col·labora amb la revista 

digital FantasyMundo ressenyant novel·les juvenils. 

  

Sobre ”la Caixa” i LKXA 

Segons la consultora FRS Inmark, ”la Caixa” és l’entitat financera preferida dels 

joves (33,4 % de penetració). Un de cada tres joves espanyols confia en 

l’entitat —presidida per Isidre Fainé— per fer les seves operacions financeres. 

Aquesta consultora calcula que ”la Caixa” duplica en quota de mercat el seu 

principal competidor. 

 

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 gratis. 

 

Així mateix, els clients de LKXA estan permanentment informats de tots els 

seus descomptes, 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. El seu catàleg inclou més de 

400 títols, molts dels quals estan relacionats amb àmbits temàtics com 

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

seus inicis, 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 el qual es publicarà l’obra 

guanyadora del certamen, va arrencar al maig del 2012 amb Un haiku para 

Alicia, de Francesc Miralles, i Huellas y manchas, de Jordi Sierra i Fabra. El 



  

Premi Literari ”LA CAIXA” / PLATAFORMA, que té com a objectiu promoure la 

literatura entre els joves, va premiar a les edicions anteriors Laia Soler per Los 

días que nos separan i Andrea Tomé per Corazón de mariposa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

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

Juan Antonio García: 913 307 317 / 608 213 095 jagarcia@fundacionlacaixa.org 

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

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

 

Plataforma Editorial 

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

www.plataformaneo.com/lkxa  

 


