
 

                      
 

Eduard Sala guanya la 5a edició del  

 

 

Aquest matí, a la roda de premsa celebrada a CaixaForum Barcelona, Jaume Giró, director 

general de la Fundació Bancària "la Caixa"; Salvador Busquets, director de Càritas 

Diocesana de Barcelona, i Jordi Nadal, editor i fundador de Plataforma Editorial han fet 

públic el veredicte de la 5a edició del PREMIO FEEL GOODTM, resultant guanyador Eduard 

Sala, amb el llibre Va de vida. 

 

 

El PREMIO FEEL GOODTM, és un certamen literari la fi del qual és impulsar l'optimisme entre 

escriptors i lectors, a partir d'històries amb autenticitat i sentit que transmetin alegria i 

benestar, que contagiïn idees positives i que sobretot ajudin a ser més forts, més sans i més 

feliços. 

 

El jurat format per l’escriptor Victor Küppers; la guanyadora de la quarta edició del PREMIO 

FEEL GOODTM, Susana Rizo, i el director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han destacat 

que el llibre Va de vida “transmet l’honestedat del seu autor, el seu compromís amb uns 

principis en el desenvolupament de la seva activat a Càritas, dóna veu a persones que no solen 

poder fer-ho i planteja moltes preguntes que ens interpel·len i ens inviten a interrogar-nos per 

les coses que realment són essencials a la vida.”  

 

 

El PREMIO FEEL GOODTM està dotat amb 5.000 € que assumeix íntegrament “la Caixa” i la 

publicació del llibre al catàleg de Plataforma Editorial. 

 

 

Va de vida, és un llibre d’aprenentatges i de preguntes que sorgeixen d'acompanyar a 

persones en situació d'extrema vulnerabilitat; persones a les quals els ha tocat viure en la cara 

menys amable del món, amb el vent en contra, la motxilla pesada i les portes tancades. 

 

Va de vida, es trobarà a totes les Llibreries a partir de l’11 de novembre.  

 

Descarregar el dossier de premsa del llibre i la biografia de l’autor aquí.  

 

En rebre el PREMIO FEEL GOODTM Eduard Sala ha declarat: “No deixo de donar les gràcies 

d’ençà que vaig saber que m’havien concedit aquest premi. Només una inesperada alienació 

dels planetes pot explicar que un “polissó” en el món editorial, com jo, rebi aquest regal.  El 

PREMIO FEEL GOODTM suposa la fantàstica oportunitat de compartir preguntes, aprenentatges 

i valors que intentem viure els que acompanyem a persones en situació d’extrema vulnerabilitat.   

 

 

http://www.neuschorda.com/wp-content/uploads/DdP-Va-de-Vida_rev.pdf


 

 

 

Davant del desànim, l’adversitat, les dificultats, la incertesa o el dolor necessitem jardiners i 

jardineres que cuidin i reconeguin la bondat, l’alegria, la bellesa, l’esperança i l’aprenentatge en 

positiu que també van en el paquet de la vida. Estan aquí si sabem veure, el PREMIO FEEL 

GOODTM els dóna veu. Per això estic encantat... i no puc parar de donar les gràcies.”  

 

 

"la Caixa": més compromesos que mai  
 
 

”la Caixa”, presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, ha incrementat aquest any 

2019 el pressupost, que se situa en 545 milions d’euros. Aquesta dotació posiciona a l’entitat 

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

 

El desenvolupament de programes social focalitzats als grans reptes actuals, com l’atur, la 

lluita contra l’exclusió o l’accés a l’habitatge, segueixen concentrant bona part dels esforços. 

El gruix de la inversió, el 57% del pressupost, es destina al desenvolupament de programes 

socials i de cooperació; el 22% a la promoció de la cultura i l’educació; i el 21% a investigació 

i la concessió de beques. 

 

 

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  compta amb més de 750 títols 

relacionats amb diferents àmbits temàtics com l’educació, la salut, la ciència, l’empresa i els 

seus valors, el pensament positiu, l’esport i la innovació. Des dels seus inicis, l’empresa destina 

a diverses ONG el 07,% de les vendes dels seus llibres i des del 2013 planta un arbre per cada 

títol publicat. 

 

No dubteu a contactar amb nosaltres per demanar un exemplar del llibre per ressenya 

o una entrevista amb el flamant guanyador, Eduard Sala. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Àrea de Comunicació de ”la Caixa” 

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

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