
 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 

El Concurs s’emmarca dins del programa Amics lectors de la Fundació 

”la Caixa”, en el qual ja han participat més de 30.000 persones 

 

María Cristina Espinosa guanya el Concurs 
de Relats per a Gent Gran 2010, organitzat 

per RNE i l’Obra Social ”la Caixa” 
 

• A la segona convocatòria del concurs, s’hi han presentat més de 

400 relats escrits per gent gran d’arreu d’Espanya, una xifra 

superior a la de l’any passat. 

    

• L’objectiu de la iniciativa, promoguda pel programa Juntos Paso 

a Paso de Radio Nacional de España (RNE) i el programa de 

Gent gran de l’Obra Social ”la Caixa”, és fomentar l’envelliment 

actiu i creatiu. 

 

• El jurat l’han format els escriptors Soledad Puértolas, Javier 

Zuloaga, Fernando Schwartz i Juan Carlos Soriano, expert 

literari de RNE. 

 

• La guanyadora del concurs, María Cristina Espinosa amb el relat 

Sucedió en Villariño, rebrà un ordinador, un trofeu i l’adaptació 

radiofònica del relat. 

 

Madrid, 9 de juny de 2010. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundació “la Caixa”; Benigno Moreno, director de RNE i els escriptors 

Soledad Puértolas, Fernando Schwartz, i Javier Zuloaga de Fundació “la 

Caixa”, han presidit avui a Madrid la cerimònia de lliurament de premis 

del segon concurs de relats escrits per gent gran, organitzat 

conjuntament per RNE i l’Obra Social ”la Caixa”.  

 



A l’acte, celebrat a CaixaForum Madrid, hi ha assistit els 15 autors de tot 

Espanya finalistes del certamen, els membres del jurat i responsables de 

totes dues institucions. 

 

El jurat, integrat pels escriptors Soledad Puértolas, Fernando Schwartz, 

Javier Zuloaga de Fundació "la Caixa", i per Juan Carlos Soriano, expert 

en literatura de RNE, ha estat l’encarregat de dictaminar el relat 

guanyador entre els 15 finalistes seleccionats prèviament a partir dels 

relats presentats entre el mes de març passat i 15 de maig.  

 

Després de la deliberació pertinent, el jurat ha designat María Cristina 

Espinosa Coppola d'Altea (Alacant) com a guanyadora del concurs. 

Espinosa, de 62 anys i natural de Uruguay, s’ha endut la distinció pel 

relat Sucedió en Villariño (adjunt al mail).  

 

Els finalistes del concurs són Santiago Sancho Vallestín, de Saragossa, 

amb el relat Un aniversario distinto i José Luis Pérez Tornal, de Madrid, 

amb Cafetería Kansas Diálogo Unilateral.  

 

L’objectiu del certamen és fomentar l’hàbit de la lectura i l’ús de la 

imaginació i l’activitat creativa en la gent gran, per a la promoció d’un 

envelliment actiu i saludable i el paper actiu de la gent gran en la 

societat. 

 

El premi consisteix en l’adaptació i l’emissió radiofònica del relat, i en la 

seva publicació, a les pàgines web de RNE i de l’Obra Social ”la Caixa”. 

Així mateix, el guanyador ha estat obsequiat amb un ordinador portàtil. 

 

Els requisits d’aquest segon concurs de relats escrits per gent gran han 

estat els següents: 

 

- Edat superior a 58 anys 

- Residència acreditada a Espanya 

- Obra en castellà 

- Relat de fins a 5 folis d’extensió  

 

Han assistit a l’acte de lliurament de premis les 15 persones grans 

finalistes del concurs, procedents de tot Espanya. Quan ha acabat l’acte, 

s’han recitat els tres relats guanyadors de l’edició anterior, amb 

l’acompanyament de dos músics i una ballarina.  

 



La guanyadora de la primera edició del concurs, l’any passat, va ser 

Paulina Rozas, natural d’Oviedo i de 85 anys, amb el relat El niño y la 

selva.  

 

Un ampli programa de Gent gran 

 

L’Obra Social té, des de l’any 1997, un programa l’objectiu principal del 

qual és promoure al màxim l’autonomia personal de la gent gran i 

fomentar-ne la integració plena en la societat.  

 

El programa s’estructura al voltant de quatre eixos: la informació, la 

formació contínua, l’associacionisme i el voluntariat, i funciona a través 

dels 605 centres de gent gran que la Fundació ”la Caixa” gestiona o 

manté en conveni amb els governs locals. En aquests centres es 

promouen tota mena d’activitats per estimular la participació i millorar el 

benestar i les relacions socials d’aquest col·lectiu. 

 

Una de les iniciatives que funciona als centres des de l’any 2006 són els 

tallers Amics lectors, en els qual han participat més de 30.000 persones. 

Són grups de lectura conduïts per monitors que promouen el gust per la 

lectura i el debat del sentit dels textos, tot afavorint la comunicació entre 

les persones, així com l’adquisició de coneixements i l’estimulació de la 

creativitat i la imaginació. 

 

Juntos Paso a Paso, a RNE 

 

Juntos Paso a Paso és un programa de servei públic especialitzat en 

informació sobre gent gran i persones amb discapacitat, dos col·lectius 

de ciutadans que tenen dificultats perquè els escoltin i per rebre 

informació útil. En aquest sentit, es tracta de normalitzar-ne la vida i de 

promoure’n un envelliment actiu i saludable. I aquest objectiu 

l’aconsegueix desplaçant-se a les residències i els centres de gent gran, 

i obrint els micròfons perquè siguin els oients qui parli i exposi la seva 

situació. 

 

El guanyador d’aquest segon concurs de relats escrits per gent gran 

tindrà un espai en aquest programa, en el qual s’emetrà la versió 

radiofònica de la seva redacció. 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”  



Marina Teixidó: 93 404 40 92/608 09 90 23/ mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de prensa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

    


