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Jara Santamaría guanya el Premi Literari  
”la Caixa” / Plataforma de novel·la juvenil  

 
 

• L’escriptora navarresa Jara Santamaría, de 26 anys, ha estat la 
guanyadora de la quarta 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 en aquesta convocatòria 146 novel·les procedents 
d’11 països diferents, escrites per joves de 14 a 25 anys en llengua 
castellana i catalana.  
 

• Santamaría s’ha endut el premi amb l’obra Londres después de ti, 
una novel·la sobre les relacions a distància i els obstacles que cal 
superar quan es comença una nova vida a l’estranger.  
 

• El premi està organitzat per Plataforma Editorial i l’Obra Social 
”la Caixa”, que assumeix el cost total del guardó.  
 

 
Madrid, 10 de maig de 2016. El director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, i 
la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, han lliurat aquest matí el 
Premi Literari ”la Caixa” / Plataforma de novel·la juvenil a l’escriptora navarresa 
Jara Santamaría. L'acte, celebrat a CaixaForum Madrid, ha comptat també amb 
la participació de l'escriptor i humanista Luis Alberto de Cuenca. 
 
En aquesta quarta edició, el certamen ha rebut 146 novel·les d’11 països 
diferents, escrites per autors de 14 a 25 anys en llengua catalana i castellana. 
El premi està organitzat per Plataforma Editorial i l’Obra Social ”la Caixa”, que 
ha assumit tot el cost del guardó.  
 
Jara Santamaría, que acaba de fer 26 anys, ha guanyat la quarta edició del 
Premi Literari ”la Caixa” / Plataforma per la seva novel·la Londres después de 

ti, una obra sobre les relacions a distància i els obstacles que cal afrontar en 
instal·lar-se en un país estranger. A més dels 3.000 euros del guardó, l’autora 
veurà la seva obra publicada en el segell juvenil Plataforma Neo a partir del 16 
de maig, i al mes de juliol se’n publicarà la versió en català.  
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El jurat, format per l’escriptor Francesc Miralles i per Jordi Nadal, ha premiat 
Santamaría per la seva prosa precisa i emotiva, per la seva capacitat de 
descriure estats emocionals i pel tracte madur i realista que sap donar a temes 
d’actualitat com l’emigració de joves espanyols a altres països europeus i la 
dificultat que tenen d’obrir-se camí en el món laboral.  
 
De Madrid a Londres 
Londres después de ti narra la difícil relació entre la Naira i el Jarek. Després 
de passar un any separats, els joves decideixen anar a viure junts a Londres, la 
ciutat on es van conèixer durant el seu Erasmus. El problema és que la carrera 
de pianista de Jarek comença a arrancar a la República Txeca just quan ha de 
marxar, de manera que es veu obligat a ajornar el viatge. Però la Naira 
s’instal·la igualment a Anglaterra i inicia una nova vida mentre l’espera. Sola, la 
noia haurà de buscar pis, aconseguir una feina, fer nous amics… i també 
esbrinar si la distància és un obstacle per estimar.  
 
Jara Santamaría va néixer el 1990 a Saragossa, es va criar a Navarra i 
actualment viu a Madrid. És periodista de formació i treballa en l’àmbit de la 
comunicació. La seva passió per la literatura va començar quan era molt petita, 
i el 2007 va obtenir el II Premi Jordi Sierra i Fabra de Literatura per a Joves 
amb la novel·la Te comerás el mundo.  
  
L’Obra Social ”la Caixa”: 9,9 milions de beneficiaris 
El compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb les necessitats de la societat en 
la qual duu a terme la seva activitat financera i amb el benestar de les 
persones, un dels seus trets més definitoris des del seu naixement, el 1904, 
adquireix una dimensió més gran, i més diferencial que mai, en les 
circumstàncies actuals. Per això, el 2016 l’Obra Social tornarà a tenir un 
pressupost de 500 milions d’euros, la mateixa partida pressupostària que els 
vuits anys precedents, xifra que consolida l’entitat com la fundació més 
important d’Espanya per recursos invertits en acció social i com una de les 
principals d’Europa i del món 
 
Els programes socials continuaran sent el pilar d’aquesta acció, amb dues 
iniciatives plenament consolidades i amb un impacte transformador contrastat: 
CaixaProinfància i Incorpora. També el suport al coneixement i la cultura 
continua sent un dels senyals d’identitat de la institució, amb activitats com les 
que impulsa conjuntament amb Plataforma Editorial i que promouen la 
transformació social a partir de l’acció cultural. 
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Sobre Plataforma Editorial 
Plataforma Editorial és una editorial independent fundada el 2007 amb la 
finalitat de publicar llibres amb autenticitat i sentit. Constitueixen el seu catàleg 
més de 500 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 del 
principi, 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 publica l’obra guanyadora 
del certamen, va arrancar el 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, l’objectiu del qual és promoure la literatura entre 
els joves, va distingir en les seves edicions anteriors Laia Soler per Los días 

que nos separan, Andrea Tomé per Corazón de mariposa i Clara Cortés per Al 

final de la calle 118.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

@FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT 
 
 
Plataforma Editorial 
Miriam Malagrida: 934 947 999 / 667 522 648 / neo@plataformaeditorial.com 
  
 


