
 

 

Nota de premsa 

 

El concurs s’emmarca en el Programa Amics Lectors de la Fundació “la Caixa”, 
del que ja han participat més de 20.000 persones 

 
Paulina Rozas guanya el primer concurs de 
relats per a persones grans, organitzat per 

RNE i l’Obra Social de “la Caixa” 
 

• Des de la convocatòria del concurs, més de 400 relats escrits per 

persones grans de tot l’Estat han participat del certamen. 

 

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

Paso de Ràdio Nacional d’Espanya (RNE) i el Programa de Gent Gran 

de l’Obra Social “la Caixa”, és fomentar l’envelliment actiu i les 

relacions intergeneracionals. 

 

• Les bases del certamen contemplen a nens i joves com a destinataris 

dels relats amb la finalitat de promoure l’entesa entre generacions.  

 

• Han format part del jurat els escriptors Soledad Puértolas, Javier 

Zuloaga, Fernando Schwartz i Juan Carlos Soriano, expert literari de 

RNE.  

 

• La guanyadora del concurso ha estat Paulina Rozas, d’Oviedo i de 85 

anys, amb el relat “El niño y la selva”. La Paulina rebrà un ordinador, 

un trofeu, i l’adaptació radiofònica del seu relat. 

 
Madrid, 22 de juny del 2009.- SAR la Infanta Cristina, directora de l’Àrea 
Social de la Fundació “la Caixa”, y Santiago González, director de Ràdio 
Nacional d’Espanya, han presidit avui a Madrid l’acte d’entrega dels premis del 
Primer Concurs de Relats escrits per Persones Grans, organitzat conjuntament 
per RNE i l’Obra Social de “la Caixa”. 
 
A l’acte, celebrat a CentroCaixa Madrid, hi ha assistit els 15 autors finalistes del 
certamen, provinents de tot l’estat, els membres del jurat i els responsables 
d’ambdues institucions. 
 



El jurat, integrat pels escriptors Soledad Puértolas, Javier Zuloaga, Fernando 
Schwartz i Juan Carlos Soriano, expert literari de RNE, ha estat l’encarregat de 
fer una selecció entre els més de 400 relats presentats entre el passat mes 
d’abril i el 31 de maig. 
 
Després de deliberar, el jurat ha designat a Paulina Rozas, de 85 anys i 
d’Oviedo, com a guanyadora del concurs, amb el seu relat “El niño y la selva”. 
El jurat ha destacat la nitidesa de la seva prosa, la capacitat imaginativa de 
l’autora i la frescor del relat. 
 
A més del relat guanyador, el jurat ha destacat dos escrits més com a finalistes 
del concurs. D’una banda, “El circ no té edat”, de María Dolores González 
Pérez, de Santa Cruz de Tenerife i de 67 anys. El jurat considera que l’autora 
té una gran habilitat per a transportar el lector a d'altres móns.  
 
El segon finalista és el relat “Limón y brea”, de Rosario Abolafio, que té 67 anys 
i és de Màlaga. El seu escrit ha impressionat al jurat per la delicadesa en la 
impressió dels sentits. 
 
L’objectiu del certamen és fomentar l’envelliment actiu de les persones grans, 
afavorint els vincles i la transmissió de valors entre les diverses generacions. 
Les bases del concurs recollien, en aquest sentit, que els relats han de 
contemplar com a destinataris principals els nens i joves, amb la finalitat de 
promoure les relacions i l’entesa intergeneracional. 
 
El premi del concurs consisteix en un ordinador i en l’adaptació i emissió 
radiofònica del relat. 
 
Els requisits d’aquest Primer Concurs de Relats escrits per Persones Grans 
han estat els següents: 
 

- Ser més gran de 58 anys 
- Residència acreditada a l’Estat 
- Obra en castellà 
- Relat de fins a 5 folis d’extensió 
- Contingut orientat a la promoció de les relacions intergeneracionals 

 
Un cop ha acabat l’acte d’entrega de premis, Fernando Schwartz ha pronunciat 
la conferència “El puente literario entre generaciones”. 
 
 
 
 



 
Un ampli Programa de Gent Gran 

 
L’Obra Social compta, des del 1997, amb un programa l’objectiu principal del 
qual és promoure al màxim l’autonomia de les persones grans, fomentant una 
plena integració en la societat. 
 
El programa s’estructura al voltant de quatre eixos: la informació, la formació 
continuada, 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. Atots ells, es promouen tot tipus d’activitats per a 
estimular la participació i millorar el benestar i les relacions socials d’aquest 
col·lectiu. 
 
Una de les iniciatives que funciona als centres des del 2006 són els Tallers 
Amics Lectors, dels que han participat més de 20.000 persones. Són grups de 
lectura que, conduïts per monitors, promouen el gust per la lectura i el debat del 
sentit dels textos, 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 persones grans i persones amb discapacitat, dos col·lectius 
de ciutadans que tenen dificultats a l’hora de fer-se escoltar i de rebre i 
informació d’utilitat.  
 
En aquest sentit, prova de normalitzar les seves vides i promoure un 
envelliment actiu i saludable. I aquets objectiu l’aconsegueix desplaçant-se a 
les residències i centres de gent gran, i obrint els micròfons perquè siguin els 
oients els que parlin i exposin la seva situació. 
 
La guanyadora d’aquest concurs tindrà un espai en aquest programa, on 
s’emetrà la versió radiofònica del seu relat. 
 

 

Per a més informació o demanar entrevistes: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo Tel. 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó Tel. 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
 

 


