
  

Nota de premsa 

 

El certamen està organitzat per l’Obra Social ”la Caixa” i Plataforma Editorial 
amb l’objectiu d’impulsar l’optimisme entre escriptors i lectors 

 

Paco Moreno guanya la primera edició 
del Premi Feel Good  

 
• L’autor madrileny Paco Moreno, fundador de l’ONG Amigos de 

Silva, ha resultat guanyador del Premi Feel Good, organitzat per 

l’Obra Social ”la Caixa” i Plataforma Editorial. El guardó té una 

dotació de 5.000 euros, que assumeix íntegrament l’Obra Social 

”la Caixa”, i inclou la publicació de l’obra. 

 

• L’obra guanyadora és Mi lugar en el mundo. Es tracta de 

l’autobiografia de Moreno, en la qual narra com va canviar la 

seva reeixida carrera d’advocat a Madrid per una vida dedicada 

als altres a Etiòpia.  

 

• A la primera convocatòria del Premi Feel Good, s’hi han 

presentat 181 manuscrits procedents de 14 països diferents.  

 

• Durant la presentació de l'obra guanyadora, el director general de 

la Fundació Bancària "la Caixa", Jaume Giró, va destacar que el 

guardó Feel Good aspira a «ser un just reconeixement a 

testimonis de vides generoses i compromeses al servei de la 

convivència i de qui més ho necessita. Això és, avui, més urgent 

que mai recordar-ho i posar-ho en valor.» 

 

Madrid, 18 de novembre 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 Feel Good al cooperant madrileny Paco Moreno, en 
un acte celebrat a CaixaForum Madrid.  
 
Paco Moreno ha guanyat la primera edició del certamen literari per la seva 
autobiografia Mi lugar en el mundo, en la qual narra com va abandonar una 
vida acomodada a Madrid per dedicar-se als més desafavorits a Etiòpia i fundar 
l’ONG Amigos de Silva. A més dels 5.000 euros del guardó, Plataforma 
Editorial publica l’obra guanyadora.  



 
El jurat, format per l’escriptor Victor Küppers i Jordi Nadal, ha destacat la 
valentia, la humilitat i el compromís de l’obra premiada. «Mi lugar en el mundo 
és un brillant testimoni del que significa ser solidari, i un exemple de per què 
ser-ho ens pot fer feliços», afirma Nadal. 
 
Per la seva banda, el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
Jaume Giró, ha volgut ressaltar que el guardó aspira a «ser un just 

reconeixement a testimonis de vides generoses i compromeses al servei 

de la convivència i de qui més ho necessita. Això és, avui, més urgent que 

mai recordar-ho i posar-ho en valor.» 
 
En aquesta primera edició, s’han presentat al certamen 181 novel·les de 14 
països diferents. El Premi Feel Good té com a objectiu impulsar l’optimisme 
entre escriptors i lectors, a partir d’històries amb autenticitat i sentit, que 
encomanin idees positives i que, per damunt de tot, ajudin a ser més forts, més 
sans i més feliços. El premi està organitzat per Plataforma Editorial i l’Obra 
Social ”la Caixa”, que ha assumit en la seva totalitat el cost del guardó.  
 
 
Una història real  

 

Mi lugar en el mundo, que ja és a les llibreries, narra la commovedora història 
del seu autor. A 29 anys, Moreno va viatjar com a voluntari per primera vegada 
a Etiòpia i, després de comprovar que els seus habitants morien per desnutrició 
o per malalties que creia totalment eradicades, finalment va abandonar la seva 
reeixida carrera com a advocat a Madrid per fundar l’ONG Amigos de Silva.  
 
«Així va ser el meu primer contacte amb Etiòpia, el país més pobre del món en 
aquell moment. Un impacte. Un xoc mental i físic brutal. Vaig veure amb els 
meus propis ulls la realitat més crua. La mort, la malaltia, el dolor, la misèria, la 
pobresa i la fam. No era el mateix Paco que havia sortit de Barajas un mes 
enrere», relata Moreno.  
 
Amigos de Silva, instal·lada a Àfar, la regió més calenta del planeta, treballa en 
projectes de cooperació i ajuda humanitària en l’àrea de l’aigua i la salut. 
«Estem treballant per ells, pel seu clan, per la seva tribu, perquè tinguin aigua, 
perquè les nenes puguin per fi anar a escola; i si hi ha aigua aquí sota, aquest 
serà el pou que els canviarà la vida», explica Moreno. 
 
Paco Moreno va néixer el 1974 a Madrid i és doctor cum laude en Dret 
Financer i Tributari per la Universitat de Granada, i màster en Direcció de 
Recursos Humans per la Cambra de Comerç de Madrid. Va exercir com a 



advocat a Madrid i va ser professor a diferents màsters de Dret Immobiliari i 
Dret Tributari impartits a la Universitat Complutense de Madrid, així com 
professor a la Universitat SEK, abans de convertir-se en president i director de 
l’ONG Amigos de Silva.  
  
 

Sobre l’Obra Social ”la Caixa” 

 
El 2015, sota la presidència d’Isidre Fainé i la direcció general de Jaume Giró, 
la Fundació Bancària ”la Caixa” manté el pressupost de la seva Obra Social en 
500 milions d’euros, la mateixa quantitat que els set exercicis anteriors. 
Aquesta dotació situa l’entitat com la primera fundació privada d’Espanya i una 
de les més importants del món.  
 
El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes 
actuals, com ara l’atur, la lluita contra l’exclusió i l’accés a l’habitatge, concentra 
el gruix de la inversió, el 67,1 % del pressupost (336 milions d’euros); l’apartat 
cultural n’acapara el 13,5 % (67 milions); els programes de ciència i medi 
ambient suposen l’11,2 % del total (56 milions); i el suport a l’educació i la 
investigació, el 8,2 % (41 milions). Tot això, per ratificar una vegada més el 
compromís de l’entitat.  
 
El 2014, més de 9,5 milions de persones van participar i es van beneficiar de 
les iniciatives de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
 

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 500 
títols publicats, molts dels quals estan relacionats amb àmbits temàtics com 
l’educació, la salut, l’esport, l’empresa, el lideratge i la innovació. Des dels seus 
inicis, Plataforma Editorial 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. Coincidint amb la publicació de Mi lugar en el mundo, que és 
el títol 500 del seu catàleg, l’editorial ha plantat 150 arbres a Etiòpia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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