
 

Nota de premsa 

 
El concurs s’emmarca dins del programa Gent 3.0 Grans lectors de la 

Fundació ”la Caixa” en el qual ja han participat 34.000 persones 

 

El madrileny Juan Díaz guanya el Concurs de 
Relats per a Gent Gran 2011, organitzat per 

RNE i l’Obra Social ”la Caixa” 
 

• En aquesta tercera convocatòria del concurs, s’han recollit més 

de 685 relats escrits per gent gran de tot 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 Gent 

3.0 de l’Obra Social ”la Caixa”, és facilitar l’hàbit de la lectura, 

l’ús de la imaginació i l’activitat creativa entre la gent gran.   

 

• El jurat ha estat format pels escriptors Soledad Puértolas, Javier 

Zuloaga, Fernando Schwartz i Juan Carlos Soriano, expert 

literari de RNE. 

 

• El guanyador del concurs, Juan Díaz, de 63 anys i resident a 

Madrid, rebrà com a premi un ordinador, un trofeu i l’adaptació 

radiofònica del relat La casa de enfrente. 

 
Madrid, 14 de juny de 2011.- Elisa Durán, directora general adjunta de 
la Fundació ”la Caixa”; Benigno Moreno, director de RNE; Américo 
Puente, gerent del Servei Regional de Benestar Social de Madrid, i els 
escriptors Soledad Puértolas, Fernando Schwartz, Juan Carlos Soriano i 
Javier Zuloaga han presidit avui a Madrid l’acte de lliurament de premis 
del Tercer 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 han assistit els 15 autors  de 
tot Espanya finalistes del certamen, els membres del jurat i responsables 
d’ambdues institucions, així com de la Gerència del Servei Regional de 
Benestar Social de Madrid. 
 



El jurat, integrat pels escriptors Soledad Puértolas, Fernando Schwartz, 
Javier Zuloaga i Juan Carlos Soriano han estat els encarregats de 
dictaminar quin és el relat guanyador entre els 15 finalistes seleccionats 
prèviament a partir dels relats presentats entre el mes de març i el 9 de 
maig passats.   
 

Després de la deliberació pertinent, el jurat ha designat Juan Díaz de 
Atauri, resident a Madrid, com a guanyador del concurs, que ha obtingut 
la distinció pel relat La casa de enfrente. 
 
La segona finalista del concurs és Nieves Álvarez, de 62 anys i resident 
a la població càntabra de Santa Cruz de Bezana, amb Una librería para 

descambiar.  
 
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, de cara a la promoció 
d’un envelliment actiu i saludable i del paper actiu de la gent gran a la 
societat. 
 
El premi consisteix en l’adaptació i l’emissió radiofònica del relat, i en la 
publicació a les pàgines web de RNE i l’Obra Social ”la Caixa”. Així 
mateix, el guanyador ha estat obsequiat amb un ordinador portàtil.  
 
Els requisits d’aquest Tercer Concurs de Relats escrits per Gent Gran 
han estat els següents:   
 

- Ser més gran de 58 anys 
- Tenir la residència acreditada a Espanya  
- Presentar l’obra en castellà   
- No sobrepassar els 5 folis d’extensió     

 
A l’acte de lliurament de premis, hi han estat presents els 15 finalistes 
del concurs, procedents de tot Espanya. Un cop finalitzat, s’ha 
representat el relat guanyador de l’edició anterior, amb l’actriu Lluvia 
Rojo i el grup de gospel Living Water.  
 
 
 
 
 
Un ampli programa per a la gent gran 



 

L’Obra Social disposa, des del 1997, d’un programa l’objectiu principal 
del qual és promoure al màxim l’autonomia personal de la gent gran 
fomentant-ne la integració plena a la societat.  
 
Recentment el projecte s’ha actualitzat en un context d’envelliment 
creixent i de difícil conjuntura econòmica, i l’Obra Social ”la Caixa” posa 
en marxa una nova línia d’actuació, Gent 3.0, amb l’objectiu de fomentar 
la participació de la gent gran, donar valor a la seva experiència a través 
del voluntariat i situar-la com a protagonista a la nostra societat. El 
projecte pretén impulsar un moviment social, una nova generació de 
gent gran que passa de ser beneficiària a ser protagonista activa, la qual 
cosa genera un canvi en la percepció que tenen la societat i la gent gran 
mateix d’aquest col·lectiu.      
 
Unes de les iniciatives que formen part del nou programa són els tallers 
Grans lectors, en els quals han participat més de 34.000 persones. En el 
marc dels tallers es promouen punts de trobada per millorar la 
comunicació i afavorir les relacions socials, a través de la participació en 
tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre, escollit especialment per la 
temàtica, i dinamitzades per voluntaris. Es tracta d’un projecte de 
voluntariat que pretén mostrar una imatge activa, positiva i solidària de la 
gent gran. 
 
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 a l’hora de fer-se escoltar i de rebre 
informació d’utilitat. En aquest sentit, mira de normalitzar les vides 
d’aquests col·lectius i promoure un envelliment actiu i saludable. I aquest 
objectiu l’aconsegueix tot desplaçant-se a les residències i centres de 
gent gran i obrint els micròfons perquè siguin els oients els qui parlin i 
exposin la seva situació. 
 
El guanyador d’aquest Tercer Concurs de Relats Escrits per Gent Gran 
tindrà un espai en aquest programa, on s’emetrà la versió radiofònica del 
relat.                   
 
 
 



Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Juan A. García 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es   

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

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
    


