
XI Concurs de
Microrelats de Terror 
Com participar-hi?

A través del Twitter:

Fes-te seguidor de @bibcanmula 

Publica el teu relat en una piulada (tuit), amb un màxim de 280 caràcters, que inclogui

l’etiqueta #terrorcanmula

A través del Facebook:

Penja el teu microrelat al mur de la Biblioteca  amb l’etiqueta #terrorcanmula i ajusta

 l’extensió  amb el comptador que trobaràs al web de la Biblioteca. 

A tenir en compte...

Els microrelats han de ser inèdits i originals i no poden incloure enllaços, fotografies ni

mencions de cap altre compte de Twitter o Facebook.

Tots els microrelats participants es publicaran a la pàgina web

http://bibliotecacanmula.weebly.com  

El relat guanyador es decidirà per votació dels usuaris a través del canal Facebook de la

Biblioteca Can Mulà i d’un jurat.

Qui pot participar-hi?

Qualsevol persona més gran de 16 anys amb un compte personal a Twitter o Facebook.

No podran participar en el concurs comptes d’institucions, entitats o organismes, ni

tampoc comptes col·lectius.

Com poden votar els/les lectors/es?

A través del Facebook de la Biblioteca Can Mulà amb les opcions “M’agrada” / “No

m’agrada” o a través de  Twitter (Like o retuit) 



1. Els/les participants hauran de tenir més de 16 anys, i participar des del seu compte

Twitter o Facebook. Es considerarà autor/a el/a propietari/ària del compte.

2. Els microrelats poden estar escrits en català o castellà, i han de tenir una extensió

màxima de 280 caràcters, incloent-hi l’etiqueta #terrocanmula. A Facebook caldrà

penjar-los al mur de la Biblioteca. 

3. Els microrelats hauran de ser obres originals i inèdites, i es podran presentar a

partir del 26 de setembre des de les 00.00 h. fins el 31 d’octubre a les 23.59 h. en,

GTM+1.

4. Es podran enviar tants microrelats com es vulgui, però només s’optarà a un premi

per compte.

5. Hi haurà 1 premi en català i un en castellà que constarà d’un lot de llibres de

gènere.

6. Els microrelats guanyadors seran el resultat de la votació popular i del vot del

jurat.

7. El jurat estarà format per un membre de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament

de Mollet del Vallès, un representant del món literari de la ciutat, un membre de la

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i representants de la

Biblioteca Can Mulà.

8. El lliurament del premi tindrà lloc el dissabte  12 de novembre a les 12 del migdia

al primer pis de la Biblioteca.

9. La Biblioteca Can Mulà es reserva el dret de fer difusió dels microrelats en altres

medis, sota la llicència de Creative Commonts.

10. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 

https://www.facebook.com/bibcanmula/

@bibcanmula

http://bibliotecacanmula.weebly.com


