
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 
terror, en qualsevol de les seves formes i subgèneres, i ja 
sigui en prosa o vers. 

4. L’extensió dels relats no pot superar els 1.000 caràcters 
amb espais, sense incloure el títol, el pseudònim i les 
dades personals de l’autor. 

PRESENTACIÓ I TERMINIS

5. S’acceptarà un màxim de tres relats per autor.

6. Els treballs s’hauran d’enviar a través del següent 
formulari:

7. El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el dilluns 
4 d’octubre de 2021. 

VEREDICTE I PREMIS

8. El Jurat estarà format per quatre membres 
representants de l’àmbit literari  i cultural.

9. El Jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol 
premi si considera que els treballs presentats no 
reuneixen la qualitat suficient.  

10. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

11. El veredicte es donarà a conèixer durant la celebració 
del XL Festival de Cine de Terror de Molins de Rei 2021, a 
través de la web i xarxes socials.

12. S’atorgaran dos premis: el premi al millor microrelat 
en català i el premi al millor microrelat en castellà. 
També s’inclou un premi especial “Instituts” per a 
alumnes d’ensenyament secundari.

13. El premi consistirà en la publicació del microrelat i 
un lot de productes de promoció del Festival de Cine 
de Terror de Molins de Rei. El premi especial “Instituts” 
consistirà en la publicació del microrelat i una entrada 
per al Festival.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

14. Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes 
bases serà resolt pel Jurat. 

15. La participació en el concurs implica l’acceptació 
d’aquestes bases. 

PER A MÉS INFORMACIÓ I CONSULTAR LES BASES 
DEL CONCURS:
Festival de Cine de Terror de Molins de Rei
Web: www.molinsfilmfestival.com
  
Biblioteca el Molí
Pl. de l’U d’octubre de 2017, 2 | 08750 – Molins de 
Rei (BCN) | Tel. 93 680 16 81
Web: www.bibliotecaelmoli.cat 

XV 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 Biblioteca el Molí de Molins 
de Rei, convoquen la 15a edició del Concurs de 
Microrelats de Terror. 

L’objectiu del concurs és fomentar la creació 
literària i l’interès per la literatura de terror.

FORMULARI
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https://forms.gle/fc4XHJXcNz9TMDwa6

