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12è CONCURS DE MICRORELATS DE TERROR
El Festival de Cine de Terror de Molins de Rei, la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Molins de Rei i la Biblio
teca Pau Vila, convoquen la 12a edició del Concurs de
Microrelats de Terror. L’objectiu del concurs és fomentar
la creació literària i el gust per la literatura de terror.
Bases del concurs
1. Els relats presentats han de ser originals i inèdits, i no
haver estat premiats en altres concursos.
2. Els treballs han d’estar escrits en català o castellà.
3. Els treballs s’hauran d’englobar dins el gènere de te
rror, ja sigui en prosa o poesia.
4. L’extensió dels relats no pot superar les 333 paraules,
sense comptar el títol, el pseudònim i les dades perso
nals de l’autor.
5. S’acceptarà un màxim de tres relats per autor.

14. S’atorgaran dos premis: el premi al millor microrelat
en català i el premi al millor microrelat en castellà. Tam
bé s’inclou un premi especial “Instituts” per a alumnes
de Batxillerat.
15. El premi consistirà en la publicació del microrelat,
un lot de llibres i un lot de productes de promoció del
Festival de Cine de Terror de Molins de Rei. El premi es
pecial “Instituts” consistirà en la publicació del micro
relat i una entrada per a la sessió de les 12 Hores de Cine
Terror.
Acceptació de les bases
16. Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes ba
ses serà resolt pel Jurat.
17. La participació en el concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases.

Presentació i terminis

Per a més informació i consultar les bases del concurs:

6. Els treballs s’han de presentar en un document de
text, amb lletra tipus Arial (cos 10), on hi consti el títol
del relat i el pseudònim de l’autor.
7. Les dades personals (nom i cognoms, adreça postal,
correu electrònic i telèfon) s’hauran d’afegir al final del
document amb el text en color blanc.
8. Els treballs s’hauran d’enviar per correu electrònic,
com a document de text adjunt, a l’adreça: relats@mo
linsfilmfestival.com
9. El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el diu
menge 30 de setembre de 2018.
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Veredicte i premis
10. El Jurat estarà format per quatre membres represen
tants de l’àmbit literari i cultural.
11. El Jurat es reserva el dret de declarar desert qual
sevol premi si considera que els treballs presentats no
reuneixen la qualitat suficient.
12. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
13. El veredicte es donarà a conèixer el dissabte 10 de
novembre de 2018, al Teatre de La Peni, durant el XVII
Concurs de Curtmetratges de Terror, dins del XXXVII
Festival de Cine de Terror de Molins de Rei 2018, i a la
web del Festival.
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