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La iniciativa s’emmarca en els tallers Grans Lectors que promou l’entitat i en 

què participen més de 10.500 persones grans anualment 

 

La cordovesa Aurora del Amo, guanyadora 
del Concurs de Relats Escrits per Gent Gran 

2017 de l’Obra Social ”la Caixa”  
 

• A la novena edició d’aquest concurs s’han presentat 1.352 relats escrits 

per gent gran procedents de totes les comunitats autònomes d’Espanya. 

La Comunitat de Madrid, amb 326 relats presentats, és la més 

participativa.  

 

• 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 en les persones grans. 

 

• La guanyadora del concurs, Aurora del Amo, de 71 anys, rebrà com a 

premi un ordinador, un trofeu, l’adaptació radiofònica del seu relat, 

Blanco, i la seva publicació a La Vanguardia i als webs de Radio 

Nacional de España i de l’Obra Social ”la Caixa”. A més, formarà part del 

jurat de la pròxima edició.  

 

 

Sevilla, 21 de juny de 2017. Soledad Puértolas i Fernando Schwartz, 

escriptors; Jesús Arroyo, director corporatiu de Comunicació i Marketing de la 

Fundació Bancària "la Caixa"; Ignacio Elguero, director de Programes de Radio 

Nacional de España; i Miquel Molina, director adjunt de La Vanguardia, han 

exercit de jurat de la novena edició del Concurs de Relats Escrits per Gent Gran, 

organitzat per l’Obra Social ”la Caixa” conjuntament amb Radio Nacional de 

España i amb la col·laboració de La Vanguardia. A l'acte també ha assistit el 

director de Radio Nacional de España, Alfonso Nasarre. 

 

Després de la reunió del jurat, Soledad Puértolas, Fernando Schwartz, Jesús 

Arroyo, Ignacio Elguero, i Miquel Molina han presidit la cerimònia de lliurament de 

premis. A la gala, també hi han assistit els 15 finalistes del certamen, procedents 

de tot Espanya.  
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Durant la gala, celebrada a CaixaForum Sevilla, el jurat ha designat guanyadora 

del concurs Aurora del Amo, de 71 anys i resident a Còrdova, pel relat Blanco. A 

més, Boda con retraso, relat escrit pel madrileny Santiago García (73 anys), i La 

aguja, de la canària María Asunción Cívicos (61 anys), han guanyat dos accèsits 

en el concurs. 

 

A la novena edició d’aquest concurs, s’hi han presentat un total de 1.352 relats, 

els autors dels quals procedeixen, majoritàriament, de la Comunitat de Madrid 

(326), Catalunya (278), Andalusia (178) i la Comunitat Valenciana (142). 

 

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 i l’ús de la 

imaginació i l’activitat creativa, i promovent un envelliment actiu i saludable. 

 

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

publicació als webs de l’Obra Social ”la Caixa”, RNE i el diari La Vanguardia. Així 

mateix, el guanyador ha estat obsequiat amb un ordinador portàtil i formarà part 

del jurat del concurs del 2018. Com a reconeixement a tots els participants, els 

relats finalistes es publicaran bianualment en el llibre Las buenas historias no 

tienen edad. Historias finalistas del concurso de relatos escritos por mayores 

2016-2017, l’última edició del qual s’ha publicat recentment. 

 

Els requisits d’aquesta novena edició del Concurs de Relats Escrits per Gent Gran 

han estat tenir 60 anys o més i residència acreditada a Espanya, i que el relat 

estigui escrit en castellà i no superi els quatre folis. 

 
Programa emblemàtic d’atenció a la gent gran 

Des del seu origen com a Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, la 

història de l’entitat ha estat sempre estretament vinculada a les persones grans, a 

les quals ha dedicat una atenció preferent. El programa de Gent Gran, el més 

emblemàtic de l’entitat, va començar amb un primer Homenatge a la Vellesa 

celebrat a Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) l’any 1915.  

 

Durant un segle marcat per un fort augment de l’esperança de vida, ”la Caixa” ha 

acompanyat nombroses generacions de persones grans, adaptant les propostes a 

les seves necessitats. El programa de l’entitat té com a objectiu situar la gent gran 

com a protagonistes que participen plenament en la societat, fomentant el seu 
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envelliment actiu, la dignitat i el bon tracte a través d’activitats de formació i de 

voluntariat, i prestant una atenció especial a les persones grans en situació de 

vulnerabilitat. En total, més de 820.000 persones grans van participar l’any passat 

en els tallers organitzats per l’entitat, en 618 centres de gent gran propis o en 

conveni amb les administracions públiques. 

 

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

en què participen més de 10.500 persones grans anualment. Aquests tallers 

promouen punts de trobada per millorar la comunicació i afavorir les relacions 

socials. Es tracta de tertúlies participatives basades en un llibre escollit 

especialment per la seva temàtica. Els tallers estan 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 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. Aquest objectiu s’aconsegueix desplaçant-se a residències i centres de 

gent gran, i obrint els micros perquè siguin els mateixos oients els que parlin i 

exposin la seva situació. 

El guanyador d’aquest novè Concurs de Relats Escrits per Gent Gran tindrà un 

espai en aquest programa, on, a més, s’emetrà l’adaptació radiofònica del seu 

text. 

 


