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Radio Nacional de España (d’ara endavant, RNE) i la Fundació Bancària Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, (d’ara endavant, Fundació 
Bancària ”la Caixa”) convoquen la desena edició del “Concurs de relats escrits 
per gent gran”.

La presentació d’un relat al concurs implica necessàriament l’acceptació prèvia, 
íntegra i incondicional de les bases següents per part dels participants en el 
concurs:

Bases

1. Hi pot participar qualsevol persona major de 60 
anys (incloses les de 60 anys), amb residència a Espanya 
acreditada.

2. No es poden presentar al concurs empleats de la 
Fundació Bancària ”la Caixa” o d’empreses que pertanyin 
a l’entitat ni de RNE.

3. S’hi poden presentar un màxim de 2 obres per 
participant.

4. El tema del relat és lliure. L’obra ha de ser en castellà. 
L’extensió del relat no pot superar els quatre folis, i ha de 
tenir una extensió mínima d’un foli. Cada foli ha de tenir 
entre 25 i 35 línies i la mida de la lletra ha de ser de 14 
punts.

5. Els participants en el concurs poden enviar les obres per 
correu electrònic a l’adreça juntospasoapaso@rtve.es, o 
per correu postal a Radio Nacional de España, Programa 
Juntos paso a paso, a l’adreça Av. de Radio Televisión, 4. 
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. La finalització de la 
recepció d’originals és a les 24 h del 16 de maig de 2018. És 
imprescindible facilitar el nom, cognoms, número de DNI, 
edat, adreça i telèfon de contacte (fix i/o mòbil) i correu 
electrònic.

6. No es mantindrà cap mena de comunicació amb els 
participants amb relació a les obres.

7. Hi haurà quinze finalistes, que es determinaran després 
d’un procés de preselecció per part de RNE. L’organització 
del concurs es posarà en contacte amb els finalistes.

8. Resoldrà el concurs un jurat format per dos escriptors 
de prestigi, un periodista de cultura de RNE, un periodista 
de premsa escrita, la persona guanyadora de l’edició 
anterior i un representant de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, que seleccionaran l’obra guanyadora.

9. Una persona de l’equip del programa de Gent gran 
de la Fundació Bancària ”la Caixa” estarà present en la 
deliberació del jurat, i en farà de secretari/ària, sense dret 
a vot.

10. La decisió del jurat es farà pública en l’acte del 
lliurament del premi, mitjançant l’emissió del programa 

Juntos paso a paso de RNE. Igualment, també es publicarà 
la decisió a través del web de l’Obra Social ”la Caixa”, del 
web de RNE i mitjançant la premsa escrita, en una data 
pendent de determinar per la Fundació Bancària ”la Caixa” 
en consens amb RNE.

11. La decisió del jurat és inapel·lable.

12. Hi haurà un únic guanyador i 14 finalistes. Tots els 
finalistes rebran un premi consistent en un trofeu. La 
persona guanyadora rebrà, a més, un premi que consistirà 
en l’emissió per part de RNE de l’adaptació radiofònica 
del relat guanyador, com també la publicació a la pàgina 
web de RNE i la pàgina web de l’Obra Social ”la Caixa”. 
La persona guanyadora podrà formar part del jurat en la 
pròxima edició.

13. El participant garanteix, amb total indemnitat per a la 
Fundació Bancària ”la Caixa” i Radio Nacional de España, 
l’autoria i l’originalitat del relat que presenta, i que no 
és còpia ni modificació total o parcial de cap altra obra 
pròpia o aliena.

14. El participant garanteix, amb total indemnitat per a la 
Fundació Bancària ”la Caixa” i Radio Nacional de España, 
el caràcter inèdit del relat presentat i la titularitat en 
exclusiva i sense cap càrrega ni limitació de tots els drets 
d’explotació sobre el relat i davant de tercers, sense que 
estigui sotmès a cap altre concurs pendent de resolució.

15. El participant accepta la divulgació del relat presentat 
en cas que sigui premiat o finalista. La Fundació Bancària 
”la Caixa” es reserva el dret, amb caràcter indefinit, de 
fer servir el relat guanyador i els relats finalistes dins 
del programa Grans Lectors o com a promoció d’alguna 
activitat intergeneracional dins dels seus programes.
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16. Els autors del relat guanyador i finalistes cedeixen en 
exclusiva a la Fundació Bancària ”la Caixa” i Radio Nacio-
nal de España, pel període màxim establert per la llei i per 
al territori de tot el món, tots els drets d’ús i explotació 
sobre aquests relats, que inclouen entre altres els de re-
producció per qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrò-
nic, reprogràfic, digital o de qualsevol altra mena; distri-
bució en qualsevol format o suport i canal, i mitjançant 
venda, lloguer, préstec o qualsevol altra forma; comunica-
ció pública a través de projecció audiovisual, representació 
escènica, emissió per radiodifusió, transmissió per cable, 
fibra òptica, amb fil o sense, sistemes telemàtics, digitals o 
on-line, incorporació a bases de dades o mitjançant qual-
sevol altre sistema; i transformació, inclosa la traducció i 
l’adaptació a obra audiovisual o dramàtica, o altres obres 
derivades, i en general, per a totes les modalitats d’explo-
tació i mitjans de difusió coneguts en el moment d’atorgar 
el premi. 

Igualment, l’autor del relat guanyador i dels finalistes 
responen davant de la Fundació Bancària ”la Caixa” de 
l’exercici pacífic dels drets de propietat intel·lectual que 
s’indica en aquest punt i, a aquest efecte, exoneren la 
Fundació Bancària ”la Caixa” de qualsevol responsabilitat 
que es derivi del no compliment o compliment defectuós 
d’aquestes bases i garanties. En aquest sentit, en el supòsit 
que la Fundació Bancària ”la Caixa” fos objecte de qualse-
vol reclamació judicial o extrajudicial iniciada per tercers 
i basada en possibles infraccions de drets amb relació als 
relats, l’autor assumeix totes les despeses, costos i indem-
nitzacions que es puguin derivar d’aquestes accions, i res-
pon davant de la Fundació Bancària ”la Caixa” o davant de 
tercers, segons correspongui.

17. El relat guanyador i els relats finalistes no es poden 
presentar a altres concursos.

18. Els guanyadors d’edicions anteriors no es poden tornar 
a presentar al concurs. No obstant això, els finalistes sí que 
s’hi poden presentar.

19. Quan s’ha adjudicat el premi no es tornen als partici-
pants no premiats els originals presentats, que es destrui-
ran.

20. Per lliurar els premis s’organitzarà un acte a Caixa-
Forum Madrid amb data per determinar per l’organització 
del concurs.

21. Qualsevol irregularitat o violació d’aquestes normes 
comporta la desqualificació immediata del participant, 
que ha de renunciar a qualsevol nominació o premi que se 
li hagués proposat.

22. El concurs no es pot declarar desert.
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Per a informació sobre el programa es pot accedir 
a www.obrasociallacaixa.org i www.rtve.es/radio 

o trucar al telèfon d’informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
902 22 30 40.
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