
 

 

IV CONCURS DE MICRORELATS  

“MOLÍ FARINER D’AGULLENT” 

El xicotet museu del Molí Fariner d’Agullent, ubicat a l’interior de la província de València, 
et proposa que actives les neurones i el talent, per guanyar 100€ en metàl·lic i una sessió 
de massatge i spa per a dues persones a les instal·lacions ubicades annexes a l’edifici del 
Molí Fariner. Et contem com! 

 

Bases del concurs 

1) Els microrelats:  

- han de contindre la frase “Hi havia molta feina per davant” (Había mucho trabajo por 
delante) 

- han de ser originals i inèdits 

-l’extensió màxima és de 1.400 caracters, tot incloent en la comptabilització la frase 
obligatòria 

-poden estar escrits en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana 

-han de dur un títol (que no es comptabilitzarà en l’extensió) 

-l’enviament del microrelat cal fer-se mitjançant la plataforma del concurs que estarà 
activada al facebook Turisme Agullent 

 

2) Els/les participants 

-Qualsevol persona major d’edat  

-Cada participant només podrà presentar un microrelat a concurs. En el cas que la mateixa 
persona faça aplegar més d'un microrelat, només entrararà a concurs el darrer que s'haja 
enviat a la plataforma. 

-L’autor o l’autora mantindrà els seus drets sobre els microrelats presentats, no obstant 
això, amb la seua participació autoritza l’ús del microrelat per ser reproduït i ser difós amb 
la finalitat de promoure el Molí Fariner d’Agullent. En totes les activitats de difusió, 
s'identificarà l'autor o l'autora del microrelat que siga utilitzat. 

 

 

3) Valoració dels micro-relats presentats 

-El termini per a enviar el microrelats és del 15 de setembre al 15 d’octubre del 2021 

-Per participar caldrà entrar a la icona del facebook Turisme d’Agullent “IV Concurs 
microrelat Molí Fariner” i seguir les instruccions. Prèviament cal haver fet clic al “M’agrada” 
per a ser seguidor d’aquest canal. 

 
-Entre tots els microrelats presentats, i que complisquen les bases, el jurat en seleccionarà 



cinc. Se’n valorarà l’originalitat i la qualitat literària. No entraran a concurs els microrelats 
que fomenten el racisme, l’LGTfòfia o el masclisme.  

-Els cinc microrelats seleccionats s’anunciaran al facebook de Turisme Agullent del 2 al 10 
de novembre pel migdia, perquè els internautes trien amb el seus vots la seua 
classificació. 

 

4)Premis 

Primer classificat: 100€ en metàl·lic i una sessió de massatge i spa per a dues persones a 
les instal·lacions ubicades annexes a l’edifici del Molí Fariner (a consumir abans del 20 de 
desembre del 2021) 

Segon: una nit per a dues persones a l’allotjament del Molí Fariner (a consumir abans del 
20 de desembre del 2021) 

 

Tercer, quart i cinquè classificats: una sessió d’spa a Agullent per a dues persones 

 

5)Aclariments 

 

-L’ajuntament es posarà en contacte amb els premiats a través de les dades de contacte 
que es faciliten a la inscripció. S’hi contactarà 5 vegades. Si no es rep resposta es 
desistirà.  

 

-Els premis que no s’hagen consumit abans del 20 de desembre del 2021 caduquen. 

 

-Els premiats podran sol·licitar que se’ls hi envien per correu postal els vals d’spa. 

 

Per a qualsevol dubte es pot consulta a agudesenvolupamentlocal@gmail.com 

 


