
 

 

Nota de premsa 

 

La iniciativa s’emmarca en els tallers Grans Lectors del programa Gent 3.0, 

en què participen 70.000 persones grans anualment 

 

Elena Sánchez, guanyadora del Concurs de 
Relats Escrits per Persones Grans 2014  

de l’Obra Social ”la Caixa”  
i Radio Nacional de España 

 

• A la sisena edició del concurs, s’hi han presentat 1.582 relats 

escrits per persones grans de tot Espanya, xifra record de totes les 

edicions.  

 

• A més, és la primera edició en què s’han rebut relats de totes les 

comunitats autònomes. La majoria d’autors procedeixen de la 

Comunitat de Madrid (423), Catalunya (290), Andalusia (224) i la 

Comunitat Valenciana (147).  

 

• L’objectiu de la iniciativa, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” 

conjuntament amb Radio Nacional de España i amb la col·laboració 

de La Vanguardia, és estimular l’hàbit de la lectura, l’ús de la 

imaginació i l’activitat creativa entre les persones grans. 

 

• La guanyadora del concurs, Elena Sánchez, resident a Madrid, rebrà 

com a premi un ordinador, un trofeu, l’adaptació radiofònica del seu 

relat, Habitación con vistas al mar, i la seva publicació a La 

Vanguardia i als webs de Radio Nacional de España i de l’Obra 

Social ”la Caixa”. 

 

 

Madrid, 17 de juny de 2014. Soledad Puértolas i Fernando Schwartz, 

escriptors; Jaume Giró, director executiu de ”la Caixa” i director general 

adjunt de la Fundació ”la Caixa”; Ignacio Elguero, director de Programes de 

Radio Nacional de España; Miquel Molina, director adjunt de La Vanguardia, 



i Lola Sanabria, guanyadora del concurs de 2013, han exercit com a jurat del 

VI Concurs de Relats Escrits per Persones Grans, organitzat per l’Obra 

Social ”la Caixa” conjuntament amb Radio Nacional de España i amb la 

col·laboració de La Vanguardia.  

 

Soledad Puértolas; Fernando Schwartz; Ignacio Elguero; Miquel Molina i Lola 

Sanabria, també han presidit la cerimònia de lliurament de premis, juntament 

amb Jesús Arroyo, director de Comunicació de la Fundació "la Caixa", en 

representació de Jaume Giró; Alfonso Nasarre, director de Radio Nacional de 

España, i José Ramón Menéndez, director general del Mayor de la 

Comunidad de Madrid. També hi han assistit els 15 finalistes del certamen, 

procedents de tot Espanya.  

 

El jurat ha designat Elena Sánchez, resident a Madrid, com a guanyadora 

del concurs pel seu relat Habitación con vistas al mar. 

 

En la present edició s’han concedit dos accèssits: un per a Rolando Artigues 

de Tolosa (Guipúzcoa) per El despertar i un altre per a Jaume Escursell, de 

Barcelona, per Los señuelos de Adela. 

 

S’han presentat a la sisena edició del concurs 1.582 relats, xifra record. Per 

procedència, la majoria d’autors són de la Comunitat de Madrid (423), 

Catalunya (290), Andalusia (224) i la Comunitat Valenciana (147). 

 

L’objectiu del certamen és impulsar la participació i el paper actiu de les 

persones grans en la societat fomentant l’hàbit de la lectura, l’ús de la 

imaginació i l’activitat creativa, promovent d’aquesta manera un envelliment 

actiu i saludable. 

 

Com a impulsor del certamen i membre del jurat, Jaume Giró, reflexiona: 

«Volem que les persones grans ens sentin al seu costat. Són un col·lectiu 

especialment vinculat a ”la Caixa” des dels seus orígens, fa més de cent 

anys. I continuen sent prioritaris per a nosaltres. A l’Obra Social ”la Caixa” 

estem fermament compromesos amb el seu benestar, perquè la societat els 

necessita i perquè encara tenen molt per aportar-nos. La seva experiència i 

el seu talent són claus per al futur dels nostres fills i néts».  

 

El premi del concurs consisteix en l’emissió radiofònica del relat i en la seva 

publicació a les pàgines web de l’Obra Social ”la Caixa” i de RNE, així com al 

diari La Vanguardia. A més, la guanyadora ha estat obsequiada amb un 

ordinador portàtil i podrà formar part del jurat del concurs el 2015. 



 

Com a requisits d’aquest VI Concurs de Relats Escrits per Persones Grans, 

calia tenir 60 o més anys i residència acreditada a Espanya, i el relat havia 

d’estar escrit en castellà i no superar els cinc folis. 

 

Un ampli programa d’atenció a persones grans 

 

L’Obra Social té, des del 1997, un programa l’objectiu principal del qual és 

contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones grans, promovent 

activitats d’envelliment actiu i saludable.  

 

El Programa de Persones Grans s’ha anat adaptant als canvis socials que ha 

experimentat la nostra societat en les últimes dècades, fomentant la 

participació de les persones grans, reconeixent el seu paper i valorant la 

seva experiència. 

 

El 2013, van participar en les activitats del programa 734.000 usuaris, a 

través dels 598 centres de persones grans propis o en conveni que 

l’entitat té a tot Espanya.  

 

Una de les iniciatives que formen part del nou programa són els tallers Grans 

Lectors, en els quals participen més de 70.000 persones grans anualment. 

Aquests tallers promouen punts de trobada per millorar la comunicació i 

afavorir les relacions socials; es desenvolupen en forma de tertúlies 

participatives sobre un llibre escollit especialment per la seva temàtica. A 

més, són dinamitzats per les mateixes persones grans, de les quals han 

sorgit activitats de voluntariat que beneficien altres col·lectius.  

 

Juntos paso a paso, a RNE 

 

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

informació sobre persones grans i persones amb discapacitat, dos col·lectius 

de ciutadans amb dificultats per fer-se sentir i rebre informació d’utilitat. En 

aquest sentit, el programa tracta de normalitzar les seves vides i promoure 

un envelliment actiu i saludable. I assoleix aquest objectiu desplaçant-se a 

residències i centres de persones grans, i obrint els seus micros per tal que 

siguin els oients els que parlin i exposin la seva situació. 

 

La guanyadora d’aquest VI Concurs de Relats Escrits per Persones Grans 

tindrà un espai en el programa esmentat, on s’emetrà la versió radiofònica 

del seu text. 



 

Més informació: 

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

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó: 608 089 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Premsa Multimèdia:  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


