
 
 

 

Nota de premsa 

 

La iniciativa s’emmarca en els tallers Grans Lectors, en els quals participen 

70.000 persones grans anualment 

 

Luisa Fernández, guanyadora del Concurs de 
Relats Escrits per Gent Gran 2015 de l’Obra 

Social ”la Caixa” i Radio Nacional de España 
 

• A la setena edició del concurs s’han presentat 1.348 relats escrits per 

persones grans procedents de tot Espanya. Concretament, s’han rebut 

narracions de totes les comunitats autònomes. La majoria d’autors 

procedeixen de la Comunitat de Madrid (386), Catalunya (183), la 

Comunitat Valenciana (143) i Andalusia (128).  

 

• 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 la gent gran. 

 

• La guanyadora del concurs, Luisa Fernández, de 64 anys i resident a 

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

radiofònica del seu relat, Gotas de lluvia, i la seva publicació a La 

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

”la Caixa”. 

 

 

Saragossa, 18 de juny de 2015. Soledad Puértolas i Fernando Schwartz, 

escriptors; Raúl Marqueta, director territorial de CaixaBank a Aragó i La Rioja; 

Alfonso Nasarre, director de Ràdio Nacional d'Espanya; Ignacio Elguero, 

director de Programes de Ràdio Nacional d'Espanya; Llàtzer Moix, sotsdirector de 

La Vanguardia (en nom de Miquel Molina, que no ha pogut assistir), i Elena 

Sánchez han presidit la cerimònia de lliurament de premis del VII Concurs de 

Relats Escrits per Gent Gran, organitzat per l'Obra Social "la Caixa "conjuntament 

amb Ràdio Nacional d'Espanya i amb la col·laboració de La Vanguardia. També 

han assistit a la gala, celebrada a CaixaForum Saragossa, els 15 finalistes del 

certamen, procedents de tota Espanya. 

 



 
 

El jurat ha designat Luisa Fernández, de 64 anys i resident a Madrid, com a 

guanyadora del concurs pel seu relat Gotas de lluvia. A més, en aquesta edició 

s’han concedit dos accèssits: l’un per a Luciano Montero, madrileny de 65 anys, 

per Huesos de santo, i l’altre per a José Ramón Morant, de 67 anys i d’Oviedo, per 

El relevo. 

 

S’han presentat a la setena edició del concurs 1.348 relats. Per procedència, la 

majoria d’autors són de la Comunitat de Madrid (386), Catalunya (183), la 

Comunitat Valenciana (143) i Andalusia (128). 

 

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

gran en la societat fomentant l’hàbit de la lectura, l’ús de la imaginació i l’activitat 

creativa, per promoure un envelliment actiu i saludable. 

 

Com a amfitrió d’aquesta edició del certamen, Raúl Marqueta reflexiona: «El 

Programa de Gent Gran és, sens dubte, un dels emblemes de la nostra entitat des 

de fa ara cent anys. Precisament per la seva longevitat, hem pogut comprovar 

com ha evolucionat el rol d’aquest col·lectiu, i actualment som davant persones 

vitals la contribució social de les quals no ha acabat, malgrat la seva jubilació. Al 

contrari, amb la seva participació en certàmens com aquest aconsegueixen 

demostrar que el seu talent no té límits».  

 

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 d’RNE, així com al diari 

La Vanguardia. Així mateix, la guanyadora ha estat obsequiada amb un ordinador 

portàtil i podrà formar part del jurat del concurs el 2016. 

 

Els requisits d’aquest VII Concurs de Relats Escrits per Gent Gran han estat tenir 

60 o més anys i residència acreditada a Espanya, i que el relat estigui escrit en 

castellà i no superi els quatre folis. 

 

Un ampli programa d’atenció a la gent gran 

L’Obra Social desenvolupa, des del 1997, un programa que té com a objectiu 

principal contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent gran, promovent 

activitats d’envelliment actiu i saludable. 

L’emblemàtic Programa de Gent Gran s’ha anat adaptant als canvis socials que ha 

experimentat la nostra societat les últimes dècades, i ha fomentat la participació 

de la gent gran per reconèixer el seu paper i valorar la seva experiència. 

 



 
 

El 2014, van participar en les activitats del programa 763.000 usuaris, a través 

dels 598 centres de gent gran 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, i es desenvolupen en forma de tertúlies participatives sobre 

un llibre triat especialment per la seva temàtica. A més, són dinamitzats per la 

mateixa gent gran, i n’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 gent gran 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 intenta normalitzar les seves vides i promoure un envelliment actiu i 

saludable. I assoleix aquest objectiu desplaçant-se a residències i centres de gent 

gran, i obrint els seus micròfons perquè siguin els oients els qui parlin i exposin la 

seva situació. 
 

La guanyadora d’aquest VII Concurs de Relats Escrits per Gent Gran tindrà un 

espai al programa esmentat, on, a més, s’emetrà l’adaptació radiofònica del seu 

text. 

 

 

Més informació o per sol·licitar entrevistes: 

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

Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 apelayo@fundaciolacaixa.org  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 


