
 

 

 

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 

 

Boris Matijas guanya la segona edició 
del Premi Feel Good 

 
• L’autor serbocroat Boris Matijas ha resultat guanyador de la segona 

edició 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 Cuenta siempre contigo, un testimoni 

personal amb un gran tema, la resiliència, que és la capacitat de 

sobreposar-se a les adversitats de la vida. 

 
 
Madrid, 22 de novembre de 2016. El director de Plataforma Editorial, Jordi 
Nadal, i la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, han lliurat aquest 
matí el Premi Feel Good al periodista i escriptor Boris Matijas, en un acte 
celebrat a CaixaForum Madrid. 
 
Boris Matijas ha resultat guanyador per la seva obra Cuenta siempre contigo, 
un testimoni personal amb un gran tema, la resiliència, que és la capacitat de 
sobreposar-se a les adversitats de la vida. A més dels 5.000 euros del guardó, 
Plataforma Editorial publicarà l’obra guanyadora.  
 
El jurat, format per l’escriptor Victor Küppers i Jordi Nadal, ha destacat la 
rellevància i l’actualitat de l’obra premiada. «En aquests temps en què sembla 
que s’ha instal·lat la cultura de la queixa, Cuenta siempre contigo és un elogi 
del valor i la confiança com a motors del canvi», afirma Nadal. 
 
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, sobretot 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. 
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Un testimoni de gran actualitat i rellevància 

 

Cuenta siempre contigo, que surt a la venda aquest mes de novembre, és una 
obra amb un clar missatge feel good, tot i que no fa servir les fórmules 
convencionals dels llibres sobre la felicitat.  
 
Narra el testimoni personal de l’autor: com va fugir de la guerra civil a Croàcia 
quan era un adolescent, com en va viure una altra a Sèrbia, com va arribar a 
Espanya sense saber una paraula de castellà i com va emigrar a Suècia.  
 
Per a Boris Matijas, la clau de la resiliència passa per reconduir les narratives 
que construïm sobre nosaltres mateixos i el nostre entorn, de manera que es 
generin canvis duradors i sostenibles en la manera com ens comportem.  
 
A causa de l’amplitud (temporal) i geogràfica de les vivències de l’autor, a l’obra 
es retraten molts personatges i molt variats de la nostra societat, per la qual 
cosa el llibre reflecteix també l’actual heterogeneïtat social. El mateix autor ha 
adoptat diversos rols al llarg de la seva vida: emigrant, emprenedor, estudiant, 
formador, escriptor, periodista, voluntari, etc. 
 
Boris Matijas va néixer a Knin, lloc on va començar la guerra civil a Croàcia i la 
descomposició posterior de l’antiga Iugoslàvia. Després de viure alguns anys 
com a refugiat a Sèrbia, es va traslladar a Barcelona, on va viure catorze anys. 
Actualment viu a Suècia, on és consultor i periodista especialitzat en l’empresa 
familiar. Ha escrit alguns llibres biogràfics sobre la vida de fundadors d’empresa 
i ha col·laborat amb diaris i revistes. Ha assessorat empreses familiars a 
Espanya i l’Amèrica Llatina, i ha cooperat amb IESE Business School i ESADE 
Business School. És fundador d’Archipiélago, la primera plataforma editorial 
dedicada exclusivament a l’empresa familiar. 
 
 

Sobre l’Obra Social ”la Caixa” 

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” va consolidar la seva activitat durant el 2015 
amb l’objectiu de construir una societat millor i més justa, que doni oportunitats 
a les persones que més ho necessiten. L’any passat, i a través de l’Obra 
Social, va atendre 9,9 milions de beneficiaris, que van participar en 46.209 
iniciatives.  
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En aquest 2016, l’entitat té un pressupost de 500 milions d’euros, la mateixa 
partida que els vuit anys precedents, que la consolida com la fundació més 
important d’Espanya per recursos invertits en acció social i una de les més 
importants d’Europa i del món. 
 
 
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 conté 550 
títols publicats, molts dels quals estan relacionats amb àmbits temàtics com ara 
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, Patio i Plataforma Neo, i planta un arbre per cada 
títol publicat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
 
Plataforma Editorial, SL 

Anna López 
Muntaner, 269, entresòl 1a  
08021 Barcelona 
www.plataformaeditorial.com/feelgood 
feelgood@plataformaeditorial.com  
Tel. +34 93 494 79 99 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

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 
 
 


