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

en els quals participen més de 12.000 persones grans anualment 

 

El barceloní Hernán Morgenstern, 
guanyador del Concurs de Relats Escrits 

per Gent Gran 2018 de l’Obra Social 
”la Caixa”  

 

• A la desena edició del concurs s’hi han presentat 1.494 relats escrits 

per persones grans procedents de pràcticament tot el territori 

espanyol. La Comunitat de Madrid, amb 327 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.  

 

• El guanyador del concurs, el barceloní Hernán Morgenstern, de 61 

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

radiofònica del seu relat, Esperando la muerte, i la seva publicació a La 

Vanguardia i a les xarxes de Radio Nacional de España i de l’Obra 

Social ”la Caixa”. A més, formarà part del jurat de la pròxima edició. 

 

 

Madrid, 29 de juny de 2018. Esperando la muerte, relat escrit pel barceloní 

Hernán Morgenstern, ha estat designat avui guanyador del X 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 més, Nieve, conte escrit per Miguel Núñez (60 anys, Málaga), i 

No te entiendo, de Santiago del Castillo (67 anys, Málaga), han guanyat 

sengles accèssits en el concurs. 

 

Soledad Puértolas i Fernando Schwartz, escriptors; Jesús Arroyo, director 

corporatiu de Comunicació i Màrqueting de la Fundació Bancària ”la Caixa”; 

Ignacio Elguero, director de Programes de Radio Nacional de España; Llàtzer 
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Moix, subdirector de La Vanguardia, i Aurora Del Amo, guanyadora del 

concurs en l’última edició, han exercit com a jurat d’aquesta edició del certamen 

i han presidit a CaixaForum Madrid la cerimònia de lliurament dels premis als 

15 finalistes. 

 

La participació de la gent gran en aquest certamen no ha deixat d’augmentar 

des que es va posar en marxa el 2009, anys en què es van rebre 375 relats. A 

la desena edició del concurs s’hi han presentat un total de 1.494 relats, 142 

més que en l’edició anterior. La majoria dels autors procedeixen de la 

Comunitat de Madrid (327), Catalunya (238), Andalusia (167) i la Comunitat 

Valenciana (109). Per edats, el 42 % són més grans de 70 anys; el 41 %, de 

60, i el 15 %, de 80. Així mateix, la participació ha estat equitativa per sexes 

(53 % dones i 47 % homes). 

 

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, la creativitat i la seva capacitat per assumir nous reptes. Els relats 

escrits per gent gran són el reflex del coneixement acumulat en anys 

d’experiències i també de l’observació que fan de la nostra història, el nostre 

temps i la seva pròpia vida. 

 

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

publicació a les pàgines web de l’Obra Social ”la Caixa”, de RNE i del diari La 

Vanguardia. Així mateix, el guanyador o guanyadora és obsequiat amb un 

ordinador portàtil i serà membre del jurat del concurs del 2019. Com a 

reconeixement a tots els participants, els relats finalistes es publiquen 

bianualment en un llibre. Aquest octubre, s’editarà Relatos finalistas 2017-2018 

y ganadores 2009-2018, que, a més a més, farà un repàs dels guanyadors de 

les deu edicions. 

 

Aquests llibres es fan servir per dinamitzar els tallers literaris Grans Lectors que 

tenen lloc tant als centres propis de l’Obra Social ”la Caixa” com als centres en 

què hi ha un conveni amb administracions de tot Espanya. Més de 3.500 

persones grans participen anualment en aquests tallers, que promouen punts 

de trobada per millorar la comunicació i afavorir les relacions socials i la creació 

de vincles, i que es desenvolupen en forma de tertúlies participatives sobre un 

llibre escollit especialment per la seva temàtica. 
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Un programa emblemàtic d’atenció a persones grans 
El Programa de Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa” té per objectiu situar les 

persones grans com a protagonistes que participen plenament en la societat. 

Fomenta el seu envelliment actiu, la dignitat i el bon tracte a través d’activitats 

de formació i de voluntariat, i presta una atenció especial a les persones grans 

en situació de vulnerabilitat. El 2017 van participar en les activitats del 

programa més de 821.000 usuaris, a través dels 615 centres de gent gran 

propis o en conveni que l’entitat té a tot Espanya. 

 

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 mira de 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 que parlin i 

exposin la seva situació. 

 

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

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

text. 


