PREMIS
CLIMENT MATA
A LA MILLOR
MAQUETACIÓ
I DISSENY
GRÀFIC D’UN
LLIBRET DE
FALLES

La Federació Lletres Falleres, i en el seu nom La Junta Local Fallera de Xàtiva, convoquen la CINQUENA
edició del Premi Climent Mata a la millor maquetació i disseny gràfic d’un llibret de falles.
La convocatoria s’adreça a qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valencianaque un publique un libret
gran o infantil a l’exercici 2019/2020.
Al premi es valorarà el disseny de la publicació tenint en compte la maquetació, les il·lustracions, la temática
gràfica escollida, l’originalitat i l’enginy. També es tindrà en compte l’enquadernació i la presentación.Encara
que en cap moment es valora la part literària del llibre, els continguts escrits dels dibuixos i il·lustracions
han d’estar redactats en valencià.
Al premi s’estableixen dues categories:
Una de caràcter local, on tindran accés les comissions falleres de Xàtiva. El premi està dotat amb 300€,
dividits en 150€ per a l’autor o autors i 150€ per a la comissió de la falla que publica el llibret, amb
l’acompanyament d’un diploma acreditatiu. Hi haurán 3 finalistes que serán nombrats a la presentación
del llibre oficial de la Junta Local Fallera de Xàtiva.
Una de caràcter autonòmic. El premi està dotat amb 300€, dividits en 150€ per a l’autor o autors i 150€
per a la comissió de la falla que publica el llibret, amb l’acompanyament d’un diploma acreditatiu. Hi
haurán 5 finalistes que serán nombrats a la presentación del llibre oficial de la Junta Local Fallera de
Xàtiva.
La participació al premi es farà de comú acord entre l’autor o autors del llibre i el coordinador o coordinadors
del llibret, i la comissió de la falla que el publica.
Per a participar en el premi caldrà fer una inscripció prèvia, que s’haurà d’enviar per correu electrònic a
l’adreça:
premiclimentmata@lletresfalleres.org
Abans de les 23:59 hores del 14 de febrer de 2020.

La inscripció ha de contindre les següents dades:
•

Nom de la falla i població.

•

Nom, telèfon i correu-e de la persona que coordina el llibret.

•

Nom, telèfon i correu-e de la persona o persones que dissenyen el llibret.

•

Una descripció breu de la idea i disseny realitzat.

•

Adreça on està publicat digitalment el llibret.

Una volta impresos els llibrets, els participants podran fer entrega de dos exemplars directament en mà
al Museu Faller de Xàtiva i seu de la Junta Local Fallera de Xàtiva, C/Montcada 32 de Xàtiva en horari
habitual (dilluns i dijous de 20:30 a 21:30), o al mateix lloc d’entrega dels premis de Lletres Falleres en Alzira,
Tavernes de la Valldigna, Torrent o Valencia.
Serà condició indispensable per participar que el llibre es trobe en qualsevol plataforma digital per la seua
consulta i posterior difusió.
Els participants en el premi hauran d’incloure als crèdits de la publicació, de manera llegible, el text següent:
Este llibret participa en el Premi de les Lletres Falleres.
El límit d’admissió dels llibrets será el mateix 14 de Febrer.També, serà necessari entregar una còpia del seu
llibret en format digital al correu: premiclimentmata@lletresfalleres.org
Una vegada feta la deliberació del jurat, els llibrets entraran a formar part de la biblioteca del Museu Faller
de Xàtiva.
El jurat estarà format per tres persones i serà nomenat pels organitzadors entre persones relacionades
amb el disseny gràfic i la festa de les Falles. La composició del jurat es farà pública després del termini del
lliurament dels premis.
En l’acte de presentación del Llibre Oficial de la Junta Local Fallera “Falles a Xàtiva 2020” s’anunciaran els
finalistes de cada modalitat que rebràn el diploma acreditatiu com a tal.

El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la Festa de les Lletres Falleres, que serà passades les Falles i
s’anunciarà amb antelació a tots els participants.El veredicte del jurat es farà públic en la pàgina web de la
Junta Local Fallera i en la pàgina de Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org).
La presentació al premi comporta l’acceptació plena de les bases. L’incompliment de les bases serà motiu
d’exclusió del concurs.En les circumstàncies no previstes en les bases, els participants s’han d’ajustar a
allò que resolguen els convocants.
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