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Mónica Baños guanya la sisena edició del  
Premi Literari ”la Caixa” / Plataforma de 

novel·la juvenil  
 
 

• La jove Mónica Baños, de 22 anys, ha estat la guanyadora de la 

sisena 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 del segell juvenil Plataforma 

Neo.  

 

• S’han rebut 247 novel·les procedents de 20 països diferents i 

escrites per joves d’entre 14 i 30 anys en llengua castellana i 

catalana.  
 

• La jove autora ha guanyat amb l’obra Donde desaparecen las 

estrellas, una novel·la sobre les segones oportunitats, la família i 

les estrelles.  

 

• El premi està organitzat per Plataforma Editorial i l’Obra Social 

”la Caixa”, que n’ha assumit tot el cost. 

 
Barcelona, 2 de maig de 2018. Aquest matí, en un acte celebrat a 

CaixaForum Barcelona, el director del centre, Valentí Farràs, i el director de 

Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han lliurat el Premi Literari ”la Caixa” / 

Plataforma de novel·la juvenil a l’escriptora Mónica Baños.  

 

En aquesta sisena edició, el certamen ha rebut 247 novel·les de 20 països 

diferents i escrites per autors d’entre 14 i 30 anys en llengua castellana i 

catalana. El premi està organitzat per Plataforma Editorial i l’Obra Social 

”la Caixa”, que n’ha assumit tot el cost.  

 

Mónica Baños, de 22 anys, ha guanyat la sisena edició del Premi Literari 

”la Caixa” / Plataforma per la seva novel·la Donde desaparecen las estrellas. A 

més dels 3.000 euros del guardó, l’autora veurà la seva obra publicada en el 

segell juvenil Plataforma Neo a partir del 4 de juny.  
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El jurat, format per l’escriptor Francesc Miralles; Isabel Fuentes, directora del 

CaixaForum Madrid; i per Jordi Nadal, director de Plataforma Editorial, ha 

premiat Mónica Baños per la sensibilitat i la dolçor a l’hora de parlar de temes 

com la família, l’amor i l’amistat, però també de la mort, la frustració i la cerca 

de l’equilibri entre l’aferrament a la família i la necessària independència.  

 

 

 

Melía, la ciutat de les estrelles 

 

Si hi ha res que caracteritza la ciutat de Melía és la creença popular que les 

estrelles poden influir en les vides dels seus habitants. La Gala té 19 anys i 

sempre ha cregut que les estrelles l’ajuden en la relació que té amb la seva 

germana i l’avi Clemente, i també a cuidar el seu nebot Tadeo. Fins que el seu 

millor amic de la infantesa torna i amb ell tot el dolor que li va causar els seu 

comiat.  

 

El Néstor serà clau perquè la Gala entengui la vida i les estrelles d’una manera 

diferent, però no serà l’únic obstacle que trobarà. De sobte, començaran a sortir 

a la llum secrets de la família que faran que trontolli tot allò en què ella sempre 

havia cregut. 

 

Mónica Baños (Sabadell, 1996) és estudiant de Dret, tot i que la seva veritable 

passió sempre ha estat la literatura. Des dels cinc anys crea històries, i Donde 

desaparecen las estrellas serà el primer llibre que publica. A més, confessa que 

li encanta el cinema (si és clàssic, millor), aprendre idiomes i viatjar.  

 

Sobre l’Obra Social ”la Caixa” 

 

La Fundació Bancària ”la Caixa”, presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume 

Giró, ha incrementat aquest any 2018 el pressupost per a la seva Obra Social 

fins a arribar als 520 milions d’euros. Aquesta dotació situa l’entitat com la 

primera fundació privada d’Espanya i una de les més importants del món.  

 

Els programes socials focalitzats en els grans reptes actuals, com ara la 

desocupació, la lluita contra l’exclusió o l’accés a l’habitatge, continuen 

concentrant bona part dels esforços. El gruix de la inversió, el 59 % del 

pressupost, es destina al desenvolupament de programes socials i 

assistencials; el 18 % a la recerca i la concessió de beques, i el 23 % és per a 

la promoció de la cultura i l’educació. El suport al coneixement continua sent un 

dels signes d’identitat de la institució, amb activitats com les que impulsa 
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conjuntament amb Plataforma Editorial i que promouen la transformació social 

a partir de l’acció cultural. 

 

 

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 

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

l’educació, la salut, l’empresa i els seus valors, l’esport, el lideratge i la 

innovació. Des del principi, l’empresa destina a diferents ONG el 0,7 % de les 

vendes de tots els seus llibres, i des del 2013 planta un arbre per cada títol 

publicat. 

 

Plataforma Neo, segell juvenil de l’editorial en el qual 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 premiar en les seves edicions anteriors Laia Soler 

per Los días que nos separan, Andrea Tomé per Corazón de mariposa, Clara 

Cortés per Al final de la calle 118, Jara Santamaría per Londres después de ti i 

Alexandra Roma per Hasta que el viento te devuelva la sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

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

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

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

 

Plataforma Editorial 

Anna López: 934 947 999 / 669 091 580 / neo@plataformaeditorial.com  

www.plataformaneo.com/lkxa  


