BASES
DELS PREMIS
DE LES
LLETRES
FALLERES
2020

PREMI ENRIC SOLER I GODES
Al millor article d’un llibret de falla.

PREMI MALVA ALZIRA
Al millor poema satíric d’un llibret de falla de la Comunitat Valenciana.

PREMIS MOCADOR I EMILI LLUECA
Al millor assaig sobre Falles i cultura popular d’un llibret de falla.

PREMIS MESTRE ORTIFUS
A la coherència i portada d’un llibret de falla.

PREMIS CLIMENT MATA
A la maquetació d’un llibret de falla.

PREMI COMFET
Al millor contingut infantil en un llibret de falla.

PREMI PORTAL DE LA VALLDIGNA
Al millor poema líric d’un llibret de falla.

PREMI MURTA
Al millor microrrelat d’un llibret de falla.

PREMI BERNAT I BALDOVÍ
A la millor redacció de sainet de la Comunitat Valenciana.

PREMI LLETRES FALLERES
Al llibret de falla.

PREMI PLF20
A un text satiricofaller breu.

XVI PREMI
ENRIC SOLER
I GODES
AL MILLOR
ARTICLE D’UN
LLIBRET DE
FALLA

La Federació Lletres Falleres, i en el seu nom l’Associació d’Estudis Fallers, convoca la XVI edició del Premi
Enric Soler i Godes al Millor Article publicat en un Llibret de Falla de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu
d’estimular la creació i la reflexió al voltant de la festa de les Falles, així com premiar l’esforç editorial que
fan les comissions en els llibrets.
Els participants en el Premi Enric Soler i Godes hauran d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA
Els articles han de tractar qualsevol tema relacionat amb la festa de les Falles.
Els articles han d’estar redactats en valencià, ser originals i publicar-se en un llibret gran o infantil de
qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana de l’exercici 2019-2020. L’article presentat ha de ser
exactament igual al publicat en el llibret. Qualsevol diferencia en l’estructura i el llenguatge entre l’article
presentat i el publicat serà motiu de desqualificació.

SEGONA
S’establirà un premi dotat amb 400 euros, dividits en 200 euros per a l’autor o autors de l’article i 200 per
a la comissió de falla que el publica en el seu llibret, amb l’acompanyament d’un diploma acreditatiu i un
estandard, respectivament.
L’entrega efectiva de la dotació econòmica estarà supeditada a la presentació d’un exemplar del llibret de
falla on es publica l’article premiat. L’entrega del llibret es farà el mateix dia que es lliuren els finalistes del
premi.

TERCERA
La participació en el premi es farà de comú acord entre l’autor o autors i la comissió de falla que publica
l’article. Es podran presentar al premi només 3 articles per cada comissió.

QUARTA
Els articles han de tindre una extensió màxima de 12.000 caràcters espais inclosos. Els treballs s’han
d’entregar per correu electrònic, a l’adreça:
premisolerigodes@lletresfalleres.org
Es farà constar el nom, telèfon i adreça de correu electrònic de l’autor o autors, i el nom, telèfon i adreça de
correu electrònic de contacte de la comissió fallera que publica l’article en el seu llibret.
En qualsevol dels procediments, l’Associació d’Estudis Fallers garantirà l’anonimat dels participants davant
dels membres del jurat.
El límit d’admissió de treballs seran les 23.59 hores del dia 14 de febrer de 2020.

CINQUENA
El jurat el nomenarà l’Associació d’Estudis Fallers entre persones relacionades amb la cultura i la festa
de les Falles. Un membre de l’Associació d’Estudis Fallers actuarà de secretari del jurat, sense vot. La
composició del jurat es farà pública després del termini del lliurament dels articles.

SISENA
En l’acte de presentació de la Revista d’Estudis Fallers s’anunciaran els tres finalistes, que rebran un diploma
acreditatiu. Este acte tindrà lloc el dimarts 25 de febrer de 2020 a les 19:30 hores en la Sala de la Muralla
del col·legi major Rector Peset.
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 publicarà en la pàgina web de l’Associació d’Estudis Fallers (www.estudisfallers.org)
i en la pàgina web dels Premis de les Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org).

SETENA
L’Associació d’Estudis Fallers i la Federació de Lletres Falleres es reserven el dret de reproduir l’article
premiat.

HUITENA
La presentació d’articles 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 resolga
l’Associació d’Estudis Fallers.

NOVENA
Els participants en els premis hauran d’incloure en una part visible del llibret, de manera llegible, el text
següent:
Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

CONVOCA
ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS FALLERS

PREMI MALVA
ALZIRA
AL MILLOR
POEMA
SATÍRIC
D’UN LLIBRET
DE FALLA

La Federació Lletres Falleres, i en el seu nom l’Associació Cultural Falla Plaça Malva, amb el patrocini de la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, i la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la
Lectura, convoquen la catorzena edició del Premi Malva Alzira al millor poema satíric publicat en un llibret
de falla, de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’estimular el conreu d’un
gènere poètic de llarga tradició històrica i popular entre els valencians, com ho testimonien els cançoners
antics, els poemes burlescos, els raonaments i els col·loquis tan freqüents en la nostra literatura anterior al
segle xix, com també els nombrosos poemes de caràcter popular escrits des de la Renaixença, molts dels
quals han sigut publicats als tradicionals llibrets de falla.
L’objectiu que ens mou no és altre que potenciar una major presència d’este tipus de poesia als llibres de les
comissions falleres, ja que la ironia, la crítica i la sàtira són aspectes que han sigut sempre associats al món
de les falles. Per tant, pretenem evitar la progressiva desaparició, en els últims anys, de les explicacions en
vers del monument faller o d’aquells poemes solts que fan un repàs amb clau d’humor de totes aquelles
notícies, successos i fets ocorreguts als nostres pobles o al món que ens envolta.
En conseqüència, els participants al Premi Malva Alzira de poesia satírica han d’acollir-se a les següents
bases:

PRIMERA
La temàtica dels poemes serà lliure, però haurà de tindre, necessàriament, una visió crítica, irònica i
humorística que, no obstant això, siga, al mateix temps, respectuosa amb les idees i els conceptes de
l’actual societat democràtica del segle XXI.

SEGONA
Els poemes hauran de ser originals i escrits en valencià, amb una extensió mínima de 14 versos i màxima
de 50. S’admetran també explicacions en vers de monuments fallers o, en cas de superar-ne l’extensió,
algun fragment sempre que tinga significació pròpia i es puga llegir de manera independent de la resta dels
versos.

TERCERA
Els poemes que opten al premi acreditaran el compromís de la seua publicació en un llibre gran o infantil
de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2019-20. Per tant, adjuntaran
al poema el certificat corresponent signat pel president de la falla, secretari o persona delegada de la
publicació del llibre faller.

QUARTA
Hi haurà un únic premi dotat amb 300 euros, dividits en 150 euros per a la persona autora (o persones
autores) del poema i 150 per a la comissió de la falla que el publica en el seu llibre, amb l’acompanyament
d’un diploma acreditatiu i un estendard, respectivament. Així mateix, el jurat podrà proposar la concessió
de fins a cinc finalistes, que rebran un diploma acreditatiu. El lliurament efectiu de la dotació econòmica
estarà supeditat a la presentació d’un exemplar del llibre de falla on es publique el poema premiat.

CINQUENA
La participació en el premi es farà de comú acord entre la persona o persones a qui correspon l’autoria
del text i la comissió de falla que el publica. Cada falla podrà presentar al premi tants poemes com vulga,
siguen o no del mateix autor/a, i, igualment, ho podrà fer un mateix poeta amb textos publicats en llibres
de distintes comissions falleres.

SISENA
L’Associació Cultural Falla Plaça Malva, així com les entitats patrocinadores i col·laboradores, es reserven
el dret de reproduir el poema premiat en les seues publicacions respectives.

SETENA
Els poemes que opten al premi es podran presentar per:
a) Per correu electrònic, a les adreces:
premimalvaalzira@lletresfalleres.org
culturafallamalva@gmail.com
b) S’ha d’enviar l’original en un arxiu electrònic, en Word, que incloga únicament el text, sense imatges.
c) Es farà constar, a més del títol del poema, el nom complet i el telèfon de l’autor o autora, i el nom i el
telèfon de contacte de la comissió fallera que es compromet a la publicació del poema en el seu llibre.
Els organitzadors es comprometen a garantir l’anonimat dels participants davant dels membres del jurat.
El límit d’admissió dels treballs són les 23.59 hores del dia 14 de febrer de 2020.

HUITENA
Les associacions i entitats implicades en el premi nomenaran un jurat format per persones de reconegut
prestigi relacionades amb la cultura, la literatura i el món de la festa de les Falles. Un membre de l’Associació
Cultural Falla Plaça Malva actuarà com a secretari del jurat, sense vot. La composició del qual es farà
pública després del termini del lliurament dels poemes.

NOVENA
La presentació dels poemes al premi comporta l’acceptació plena de les bases i l’incompliment d’estes serà
motiu d’exclusió del concurs. A més, totes aquelles circumstàncies no previstes en les bases seran resoltes
per majoria entre els membres del jurat amb l’assessorament de les associacions i entitats implicades.

DECENA
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.

ONZENA
El veredicte del jurat es farà públic, en la pàgina de Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org), en els mitjans
de comunicació i a tots els participants directament al seu correu electrònic.

DOTZENA
El dimarts 25 de febrer 2020, a l’Auditori Casa de la Cultura, s’entregaran el diplomes acreditatius als
finalistes del XIV Premi Malva Alzira de Poesia Satírica.

TRETZENA
Els participants en els premis hauran d’incloure en una part visible del llibret, de manera llegible, el text
seguent:
Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

CONVOCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA MALVA

PATROCINA
AJUNTAMENT D’ALZIRA - REGIDORIA DE CULTURA

COL·LABOREN
FUNDACIÓ BROMERA PER AL FOMENT DE LA LECTURA

PREMI
MOCADOR
I PREMI EMILI
LLUECA
D’ASSAIG
SOBRE FALLES
I CULTURA
POPULAR
VALENCIANA
EN UN LLIBRET
DE FALLA

La Federació Lletres Falleres, i en el seu nom l’Associació Cultural Falla El Mocador i L’Arxiu Camp de
Morvedre, amb el patrocini del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sagunt, convoquen la XI edició
del Premi Mocador i Premi Emili Llueca d’Assaig sobre Falles i Cultura Popular Valenciana publicat en
un llibret de falla, amb l’objectiu de premiar el treball que fan les comissions falleres en els llibrets per la
promoció de l’ús del valencià.
El Premi Mocador està destinat a premiar els assajos publicats en llibrets de falla de qualsevol localitat de
la Comunitat Valenciana. El Premi Emili Llueca està dedicat al millor assaig publicat en un llibret de falla de
la comarca del Camp de Morvedre.
Les persones participants han d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA
Els assajos han de ser inèdits, tractar qualsevol tema relacionat amb les falles i la cultura popular valenciana,
estar redactats en valencià i publicar-se íntegrament en el volum d’un llibret gran o infantil de qualsevol
comissió fallera de l’exercici 2019-2020. Pel que fa al Premi Emili Llueca, es valorarà positivament que el
tema siga del Camp de Morvedre.

SEGONA
Els assajos han de tindre una extensió mínima de 12.000 caràcters i un màxim de 100.000, amb espais
inclosos, i s’han de remetre per correu electrònic a l’adreça:
premimocador@lletresfalleres.org
S’ha d’enviar l’original en un arxiu electrònic, preferentment en Word, que incloga únicament el text, sense
imatges o gràfics.
Cal fer constar el nom complet i el telèfon de l’autor/a o autors i el nom i telèfon de la persona de contacte
de la comissió fallera que publica l’assaig en el seu llibret. Se’n pot fer constar també adreça de correu
electrònic.

En qualsevol cas, els convocants garantiran l’anonimat davant dels membres del jurat.

TERCERA
El límit d’admissió dels treballs són les 23.59 hores del dia 14 de febrer de 2020.

QUARTA
El PREMI MOCADOR està dotat amb 300 euros, dividit al 50 % entre l’autor o autors de l’assaig i la comissió
de la falla que el publica en el seu llibret (150 euros per a l’autor/a i 150 euros per a la comissió), juntament
amb un diploma i un estendard acreditatiu.
El PREMI EMILI LLUECA està dotat amb 200 euros, dividit al 50 % entre l’autor o autors de l’assaig i la
comissió de la falla que el publica en el seu llibret (100 euros per a l’autor/a i 100 euros per a la comissió),
juntament amb un diploma i un estendard acreditatiu.
Tots dos premis no poden ser acumulatius.
L’ingrés efectiu de la dotació econòmica estarà supeditat a la presentació d’un exemplar del llibret de la falla
en què es publique l’assaig premiat.
La dotació econòmica del premi tindrà la retenció tributària que indique la llei.

CINQUENA
La participació en el premi es farà de comú acord entre l’autor/a o autors i la comissió de la falla que publica
l’assaig. Es poden presentar al premi tantes obres com es vulga.

SISENA
El jurat estarà format per cinc persones relacionades amb l’àmbit de les Falles i la cultura popular valenciana,
designades per les entitats convocants. Un membre de l’AC Falla El Mocador actuarà com a secretari del
jurat, sense vot.

SETENA
Els premis podran ser declarats deserts.

HUITENA
En l’acte de presentació del llibret d’El Mocador s’anunciaran els cinc finalistes del Premi Mocador i els tres
finalistes del Premi Emili Llueca, que rebran un diploma acreditatiu.
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 totes les persones participants.
El veredicte del jurat es farà públic en la pàgina web de l’AC Falla El Mocador (www.elmocador.es) i en la
pàgina de Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org).

NOVENA
L’Associació Cultural Falla El Mocador, L’Arxiu Camp de Morvedre i la Federació Premis de les Lletres Falleres
es reserven el dret de reproduir els assajos premiats.

DESENA
Els participants en els premis han d’incloure en una part visible del llibret, de manera llegible, el text següent:
Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

ONZENA
La presentació d’obres als premis comporta la plena acceptació 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.

CONVOCA
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA EL MOCADOR I L’ARXIU CAMP DE MORVEDRE

COL·LABOREN
AJUNTAMENT DE SAGUNT / GABINET DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT
/ YOGUR DE FRESA

PREMIS
MESTRE
ORTIFUS A LA
TEMÀTICA I
PORTADA D’UN
LLIBRET DE
FALLA

La Federació Lletres Falleres, i en el seu nom l’Associació Cultural Amics del Mestre Ortifus (AMO),
convoquen l’edició 2020 del Premi Mestre Ortifus a la temàtica publicada en un llibret de falla, amb l’objectiu
d’estimular la creació i la mirada crítica al voltant de la festa de les Falles, així com premiar l’esforç editorial
que fan les comissions en els llibrets.
«Les falles han de parlar» és una de les frases cèlebres de l’amic i dibuixant Ortifus en les seues immersions
en la festa de les Falles, per tal de provocar la sàtira en cada escena i mostrar una cohesió en el missatge.
Així, este premi intenta potenciar el treball d’aquelles comissions que en el seu llibret plasmen esta
coherència amb la crítica de la falla, perquè és allò que volem fer desaparéixer amb el foc.
Es convoquen dos premis: l’un de portada i l’altre de coherència en els continguts publicats.
Els participants en el Premi Mestre Ortifus han d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA
El llibret ha de tractar un tema relacionat amb el de la falla plantada a la seua demarcació. Tots els continguts
i els dissenys han d’estar redactats en valencià, ser originals i publicar-se en un llibret gran o infantil de
qualsevol comissió fallera de l’exercici 2019-2020.

SEGONA
S’estableix un premi de 300€ en la categoria de portada, dividit entre l’autor/a o autors de la portada i la
comissió de falla que la publica en el seu llibret, amb l’acompanyament d’un diploma acreditatiu. També
s’estableix un altre premi de 300€ a la coherència de continguts en les mateixes condicions.
El jurat podrà proposar la concessió d’accèssits als cinc treballs finalistes, que rebran un diploma acreditatiu.

TERCERA
La participació en el premi s’ha de fer de comú acord entre l’autor/a o autors de la portada, el coordinador/a
o coordinadors del llibret, i la comissió de falla que el publica.

QUARTA
Per a participar en el premi cal fer una inscripció prèvia, que s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça:
premimestreortifus@lletresfalleres.org
Abans de les 00.00 hores del 14 de febrer de 2020. En esta inscripció s’ha d’adjuntar l’esbós de la portada,
l’esbós de la falla, el lema i l’índex dels continguts del llibret, acompanyats del nom i telèfon de l’autor/a
o autors, el nom i telèfon del coordinador/a o equip de coordinació, i el nom i telèfon de contacte de la
comissió fallera..
Amb posterioritat, una volta impresos els llibrets, els participants n’han d’entregar dos exemplars directament
en qualsevol de les següents adreces:
• Seu social de la Falla Borrull-Socors (c/ Dr. Peset Cervera, 11. València)
• Seu social de la Junta Local de Xàtiva (c/ Montcada, 32. Xàtiva)
• Seu social de la Falla Portal de Valldigna (c/ Major, 79. Tavernes de la Valldigna)
• Seu social de la Junta Local d’Alzira (c/ Faustí Blasco, 11. Alzira)
• Seu social de la Junta Local de Torrent (c/ Bellido, 8. Torrent)
Els llibrets entregats estaran a disposició de les comissions fins després de les Falles 2020. Passat este
termini, els organitzadors en disposaran com es crega oportú.

CINQUENA
El jurat serà nomenat per l’organització entre persones relacionades amb el disseny gràfic, la literatura i la
festa de les Falles. La composició del jurat es farà pública després del termini del lliurament dels llibrets, en
el qual serà membre honorífic n’Antonio Ortiz Fuster (Ortifus).

SISENA
L’acte d’entrega 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 el dia de la
presentació del llibret de la Falla Borrull Socors, quan s’anunciaran els cinc finalistes, que rebran un diploma
acreditatiu. Posteriorment es publicarà en els mitjans de comunicació i en els elements comunicatius dels
Premis de les Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org).
L’entrega del premi estarà condicionada a la presentació de fotografies que demostren que les escenes de
la falla estaven en coherència amb el llibret.

SETENA
El jurat tindrà en compte la potenciació per part de les comissions dels següent aspectes:
• Conjunció entre falla, portada i continguts del llibret
• Originalitat de la temàtica del llibret/falla
• La coherència de la crítica a cremar
• Interés del tema triat en relació amb les falles
• Les tècniques creatives del disseny
• La cohesió dels elements gràfics

HUITENA
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 puguen resoldre els
organitzadors.
L’AMO, i en el seu nom la Federació de les Lletres Falleres, es reserven el dret de reproduir les portades premiades.

NOVENA
Els participants en el premi han d’incloure en un lloc visible del llibret, de manera llegible, la imatge i el text
següents:
Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

CONVOCA
AMICS DEL MESTRE ORTIFUS - AMO

PATROCINA
POLLOS PLANES / DISEÑARTE / SOCARRAT

COL·LABORA
FALLA BORRULL SOCORS

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.

CONVOCA
JUNTA LOCAL FALLERA DE XÀTIVA

PATROCINA
JUNTA LOCAL FALLERA DE XÀTIVA

COL·LABORA
AJUNTAMENT DE XÀTIVA

PREMI COMFET
AL MILLOR
CONTINGUT
INFANTIL EN
UN LLIBRET
DE FALLA DE
LA COMUNITAT
VALENCIANA

La Federació Lletres Falleres, i en el seu nom l’Associació Cultural Comissió d’Estudis Fallers de Torrent
(COMFET), amb la col·laboració de la Junta Local Fallera de Torrent i el patrocini de l’Ajuntament de Torrent,
convoquen la IV edició del Premi COMFET al millor contingut infantil en un llibret de falla de la Comunitat
Valenciana, amb l’objectiu de premiar el treball que fan les comissions falleres en els llibrets en la promoció
de l’ús del valencià.
Este premi té com a finalitat reconéixer la qualitat dels continguts i del disseny des del punt de vista
pedagògic, didàctic i cultural en l’apartat infantil del llibret o en el llibret infantil independent editat per les
comissions falleres. La concepció global dels treballs presentats han de dirigir-se a un públic infantil (faller
o no faller).
Es valorarà la coherència global de la proposta, que ha d’estar relacionada amb la temàtica infantil de la
falla de l’exercici actual, des del punt de vista del disseny (presentació dels representants, comissionats,
etc.) i del contingut, que obligatòriament ha d’incloure l’explicació de la falla infantil.
Es dona plena llibertat per a triar la tipologia textual desitjada, o conjunt de tipologies, en l’explicació de
la falla i/o en els articles que conformen el llibret infantil (narracions breus, poesia, teatre, jocs escènics,
cal·ligrama, reportatge d’investigació, notícia, article d’opinió, crònica, anunci, còmic, etc.).
Els participants hauran d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA. ORIGINALITAT.
Totes les propostes han de ser originals (no haver estat publicades abans), de tema lliure, però relacionades
amb la temàtica de la falla infantil de la comissió participant. Han d’estar redactades en valencià i ser
publicades íntegrament en el llibret com a apartat infantil o en el llibret infantil independent de l’exercici
actual. Pot participar qualsevol associació cultural/comissió fallera de la Comunitat Valenciana.

SEGONA. DIPÒSIT DELS LLIBRETS
Totes les falles que vulguen participar han de depositar tres exemplars del llibret en sobres o paquets
individuals, indicant a l’exterior «Premi COMFET», el nom de l’associació cultural/falla i el nom complet,
telèfon i correu electrònic del coordinador/a del llibret.
Llocs de recepció:
• Junta Local Fallera de Torrent (c/ Bellido, 8. 46900 Torrent. Horari d’atenció: dilluns, dimecres i divendres,
de 19 a 21 h).
• Museu Faller de Xàtiva i seu de la Junta Local Fallera de Xàtiva (c/ Montcada, 32. Xàtiva), en l’horari
habitual (dilluns i dijous, de 20.00 a 21.00 h).
• Associació Cultural Falla Lepanto-Guillem de Castro (c/ Dr. Montserrat, 10 baix. València).
• Associació Cultural Falla Portal de Valldigna (c/ Major, 79. Tavernes de la Valldigna).

TERCERA. DATA LÍMIT.
El límit d’admissió de les propostes serà el 17 de febrer de 2020, a les 23.59 h.

QUARTA. PREMIS.
El premi principal i únic està dotat amb 400 €, patrocinat per l’Ajuntament de Torrent i Junta Local Fallera
de Torrent, que seran lliurat per la Fallera Major Infantil de Torrent de 2020. La dotació econòmica del premi
tindrà la retenció tributària que indique la llei.
S’estableixen prèviament cinc nominats al premi.
El premi principal pot ser declarat desert per part del jurat si considera que no assoleix el nivell desitjat.

CINQUENA. ACORD.
La participació en estos premis es farà de comú acord entre l’autor/a o autors i la comissió de la falla que
publica el treball.

SISENA. JURAT.
El jurat estarà format per:
•

Dos membres amb formació relacionada amb la docència, pedagogia o especialistes en continguts
infantils.

•

Un/a dissenyador/a gràfic/a.

•

Grup de 3 xiquets, triats per sorteig entre les comissions no participants.

•

Un membre de la COMFET actuarà com a secretari del jurat, sense veu ni vot.

La composició del jurat es farà pública en la pàgina web de la COMFET i en la pàgina de Lletres Falleres.
El membres del jurat valoraran individualment els apartats següents:

JURAT

VALORACIÓ

Especialista/docent

Explicació de la falla infantil Contingut

% DEL SEU VOT
20%

Originalitat
Aportació didàctica
Especialista/docent

Explicació de la falla infantil Contingut

20%

Originalitat
Aportació didàctica
Dissenyador

Disseny de portada contingut infantil o del

20%

llibret infantil Disseny de contingut
Xiquets

Impacte/atracció per al públic infantil

40%

SETENA. LLIURAMENT DE PREMIS.
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
COMFET (comfet.es), www.facebook.com/comfet i en la pàgina de Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org).

HUITENA. DRETS.
La COMFET i la Federació Premis de les Lletres Falleres es reserva el dret de reproduir els treballs participants.

NOVENA. COMPLIMENT DE LES BASES.
La presentació de propostes als premis comporta l’acceptació íntegra de les bases. Per tant, l’incompliment
d’alguna serà motiu d’exclusió del concurs.

DESENA
Els participants en els premis han d’incloure en un lloc visible del llibret, de manera llegible, el text següent:
Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

CONVOCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL COMISSIÓ D’ESTUDIS FALLERS DE TORRENT (COMFET)

PATROCINA
AJUNTAMENT DE TORRENT

COL·LABORA
JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT

PREMI PORTAL
DE VALLDIGNA
A LA MILLOR
POESIA LÍRICA

La Federació de Lletres Falleres, i en el seu nom l’Associació Cultural Falla Portal de Valldigna, amb el
patrocini de Mandriladora Alpesa, i la col·laboració de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, convoquen
la tercera edició del Premi Portal de Valldigna a la millor poesia lírica publicada en un llibret de falla de la
Comunitat Valenciana.
Per què poesia? Perquè la poesia és l’art de crear bellesa amb paraules mitjançant paraules disposades
rítmicament. Perquè la poesia lírica en concret és aquella que expressa sentiments i, perquè l’essència de la
poesia es troba en la lírica, és a dir, en l’esforç del poeta per donar forma a la seua subjectivitat i projectar-la
en la seua visió del món.
La Falla Portal de Valldigna, per una banda, vol fomentar la poesia als llibrets fallers. A més, d’art, foc,
festa... les falles són poesia, així que vol donar-li el seu paper protagonista. Per altra banda, vol que les
comissions falleres se n’adonen que tenim moltes coses i persones de les quals parlar líricament.
Per tant, els participants al Premi Portal de Valldigna de poesia lírica hauran de seguir les següents bases:

PRIMERA
La convocatòria s’adreça a qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana que publique una poesia
lírica al seu llibret gran o infantil durant l’exercici 2019/2020. El tema d’aquesta composició lírica ha d’estar
relacionat amb el món de les falles i, per descomptat, ha d’estar escrit en valencià.

SEGONA
Pel que fa al premi es valorarà la temàtica, la mètrica, el ritme, la qualitat retòrica... No hi ha una limitació
de versos i la mètrica serà lliure. La poesia serà original i inèdita amb anterioritat de la seua publicació al
llibret. S’exclouran els fragments d’explicació dels monuments. A més, també s’exclouran les poesies que
no facen referència al món faller o qualsevol motiu que aquest envolte. Cada Comissió Fallera pot aportar
un màxim de quatre poesies.

TERCERA
El premi s’estableix en una sola categoria, de caràcter autonòmic. El premi està dotat amb 400€, dividits en
200€ per a l’autor/a i/o autors i 200€ per a la comissió de la falla que publica el llibret, amb l’acompanyament
d’un diploma acreditatiu. El lliurament efectiu de la dotació econòmica estarà supeditat a la presentació
d’un exemplar del llibre de falla on es publique el poema premiat.

QUARTA
La participació al premi es farà de comú acord entre l’autor, autora o autors de la poesia i el coordinador o
coordinadors del llibret, i la comissió de la falla que el publica.

CINQUENA
L’associació Cultural Falla Portal de Valldigna, es reserva el dret de reproduir el poema líric premiat en el seu
llibret faller o publicacions diverses.

SISENA
Per a participar en el premi caldrà fer una inscripció prèvia, que s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça:
premiportaldevalldigna@lletresfalleres.org
Abans del 14 de febrer de 2020.
La inscripció ha de contindre les dades següents:
• Nom de la falla i població.
• Nom, telèfon i correu de la persona que coordina el llibret.
• Nom, telèfon i correu de la persona o persones que escriuen la poesia lírica.
• Adreça on està publicat digitalment el llibret.

Cal enviar la poesia original en un arxiu electrònic que incloga únicament el text i el títol, sense imatges.
L’organització es compromet a mantindre l’anonimat de les persones participants davant del jurat.

SETENA
El jurat estarà format per tres persones de reconegut prestigi relacionades amb el món de la literatura; a més,
un membre de l’Associació Cultural Falla Portal de Valldigna actuarà com a secretari del jurat, sense vot.

HUITENA
A més de la dotació econòmica els guardonats rebran un diploma acreditatiu. 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.

NOVENA
El veredicte del jurat es farà públic mitjançant les xarxes socials de la Falla Portal de la Valldigna i en la
pàgina de Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org).

DESENA
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.

ONZENA
Serà condició indispensable per participar que el llibre es trobe en qualsevol plataforma digital per la seua
consulta i posterior difusió.

DOTZENA
Els participants en el premi han d’incloure en els crèdits de la publicació, de manera llegible, el text següent:
Este llibret participa en el Premi de les Lletres Falleres.

CONVOCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PORTAL DE VALLDIGNA

PATROCINA
MANDRILADORA ALPESA

COL·LABORA
AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

PREMI MURTA
AL MILLOR
MICRORRELAT
D’UN LLIBRET
DE FALLA

La Federació Lletres Falleres, i en el seu nom Junta Local Fallera d’Alzira, amb el patrocini de Junta Local
Fallera d’Alzira i la col·laboració de l’ajuntament d’Alzira convoquen la tercera edició del Premi Murta al
millor micro-relat publicat a un llibret de falla, de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana.
El micro-relat és un conte molt breu, és un text literari narratiu què es caracteritza per la brevetat de
contingut, és concís i d’una gran intensitat expressiva, com un veritable extracte què presenta l’essència
d’una història. Aquest breu relat té una enorme capacitat suggeridora, textualment diu poc i narrativament
condensa molt. I, per posar-vos-ho més fàcil, penseu que un micro-relat és com la narració d’una anècdota
o d’un acudit que vos vinga al cap i què tinga relació amb el tema que heu elegit.
L’objectiu què ens mou no es altre que potenciar una major presència d’este tipus de contes als llibres de les
comissions falleres. El to ha de ser divertit, humorístic, satíric, etc., encara que no per això no puga tindre
també un punt tendre, nostàlgic, etc.
L‘intenció és una reivindicació del valencià i, de l’altra, una aposta per la promoció de la nostra llengua als
llibres de les comissions falleres.
Volem, a més, utilitzar un gènere literari breu, perquè en l’actualitat creiem que aquest tipus de literatura
pot tindre una difusió major a través de les noves xarxes socials, la qual cosa ens permetrà també fer
campanyes de difusió a través de facebook o Twitter.
En conseqüència, les persones participants en el Premi Murta de microrelats hauran d’acollir-se a les
següents bases:

PIMERA
La temàtica dels micro-relats serà lliuren, però haurà de tindre, necessàriament, una visió crítica, irònica
i humorística que, no obstant això, siga, al mateix temps, respectuosa amb les idees i els conceptes de
l’actual societat democràtica del segle XXI.

SEGONA
Els micro-relats hauran de ser originals i escrits en valencià, amb una extensió breu, d’un màxim d’uns 1600
caràcters amb espais inclosos, al voltant de les 25 línies, 30 com a molt.

TERCERA
Els micro-relats que opten al premi acreditaran el compromís de la seua publicació en un llibre gran o infantil
de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2019-20. Per tant, adjuntaran al
micro-relat el certificat corresponent signat pel president de la falla, secretari o persona delegada de la
publicació del llibre faller.

QUARTA
Hi haurà un únic premi dotat amb 300 euros, dividits en 150 euros per a la persona autora (o persones
autores) del poema i 150 per a la comissió de la falla que el publica al seu llibre, amb l’acompanyament d’un
diploma acreditatiu respectivament. S’anunciaran cinc finalistes, que rebran un diploma acreditatiu.

CINQUENA
El lliurament efectiu de la dotació econòmica estarà supeditat a la presentació d’un exemplar del llibre de
falla on es publique el poema premiat.

SISENA
La participació al premi es farà de comú acord entre la persona o persones a qui correspon l’autoria del
text i la comissió de falla què el publica. Cada falla podrà presentar al premi tants micro-relats com vulga,
siguen o no del mateix autor/a, i, igualment, ho podrà fer un mateix poeta amb textos publicats en llibres
de distintes comissions falleres.

SETENA
Junta Local Fallera d’Alzira, així com les entitats patrocinadores i col·laboradores, es reserven el dret de
reproduir el poema premiat en les seues publicacions respectives.

HUITENA
Els micro-relats que opten al premi es podran presentar per:
a) Per correu electrònic,
premimurta@lletresfalleres.org / cultura@fallasalzira.com
b) S’ha d’enviar l’original en un arxiu electrònic Word, que incloga únicament el text sense imatges.
c) Es farà constar, a més del títol del micro-relat, el nom complet i el telèfon de l’autor o autora, i el nom i el
telèfon de contacte de la comissió fallera què es compromet a la publicació del poema al seu llibre.
Els organitzadors es comprometen a garantir l’anonimat dels participants davant dels membres del jurat.
El límit d’admissió dels treballs són les 23.59 hores del dia 14 de febrer de 2020.

NOVENA
Les associacions i entitats implicades al premi nomenaran un jurat format per persones de reconegut
prestigi relacionades amb la cultura, la literatura i el món de la festa de les Falles. Un membre de Junta
Local Fallera d’Alzira, actuarà com a secretari del jurat, sense vot. La composició del qual es farà pública
després del termini del lliurament dels premis.

DESENA
La presentació dels micro-relats al premi comporta l’acceptació plena de les bases i l’incompliment d’estes
serà motiu d’exclusió del concurs. A més, totes aquelles circumstàncies no previstes en les bases seran
resoltes per majoria entre els membres del jurat amb l’assessorament de les associacions i entitats implicades.

ONZENA
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.

DOTZENA
El veredicte del jurat es farà públic, a la pàgina de Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org), als mitjans de
comunicación i a tots els participants directament al seu correu electrònic.

TRETZENA
Els participants en els premis han d’incloure en un lloc visible del llibret, de manera llegible, el text següent:
Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

CONVOCA
JUNTA LOCAL FALLERA D’ALZIRA

PATROCINA
JUNTA LOCAL FALLERA D’ALZIRA

COL·LABORA
AJUNTAMENT D’ALZIRA

PREMI
BERNAT I
BALDOVÍ
A LA MILLOR
REDACCIÓ
DE SAINET
DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

La Federació Lletres Falleres, i en el seu nom la Junta Local Fallera de Sueca, amb el patrocini de la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, convoquen la primera edició del Premi Bernat i Baldoví
a la millor redacció de sainet publicat en un llibret de falla, de qualsevol comissió fallera de la Comunitat
Valenciana, amb l’objectiu d’estimular el conreu d’un gènere teatral de llarga tradició històrica i popular
entre els valencians, com ho testimonien els sainets escrits per Bernat i Baldoví, Peris Celda, Eduardo
Escalante, Francisco Palanca i Paco Barchino, entre altres.
L’objectiu que ens mou no és altre que potenciar el caràcter costumista i popular que es va representar al
territori valencià als segles XIX i XX. Difondre l’art de la redacció del sainet valencià, amb l’humor, sàtira,
embolic,reflex social i contingut moral que caracteritza este gènere. Per tant pretenem evitar la desaparició
del sainet, que és una producció literària en valencià, tan tradicional i tan nostra..
En conseqüència, els participants al Premi Bernat i Baldoví de redacció de sainets hauran d’acollir-se a les
següents bases:

PIMERA
La temàtica dels sainets serà lliure, però haurà de tindre, necessàriament, una visió de sàtira, irònica,
jocosa, popular, burlesca i humorística. Que continga un embolic i un desenllaç, i el guió tècnic teatral amb
les anotacions, acotacions i directrius, tant per als actors com per als elements escenogràfics de l’obra. Al
mateix temps es valorarà la correcció ortogràfica, la riquesa de vocabulari i l’originalitat de l’obra. No obstant
això, siga, al mateix temps, respectuós amb les idees i els conceptes de l’actual societat democràtica del
segle XXI.

SEGONA
Els sainets hauran de estar escrits en valencià, si bé l’autor podrà utilitzar la lletra cursiva amb el signe
de puntuació de cometes per indicar que una paraula, dita, refrany o expressió és impròpia, vulgar, d’una
altra llengua, com puga ser del valencià col·loquial, o amb un sentit especial o irònic..La redacció, que ha
de tindre una extensió mínima de 10 fulls i màxima de 30 fulls DIN A4, ha de estar escrita amb ordinador,
realitzada amb un processador de textos, tipus de lletra Arial o Times New Roman, en cos 12 i interlineat
senzill. El treball ha de portar un títol que encapçalarà el primer full.

TERCERA
Els treballs han de ser originals, inèdits, no estar premiats ni representats amb anterioritat, i que actualment
no estiguen en fase de participació en qualsevol altre concurs.

QUARTA
L’obra escrita podrà ser en un acte o en dos, i podrà estar ambientada en qualsevol època compresa entre el
segle XIX i l’actualitat, i els personatges, vestuari i decoració hauran de ser acords al temps a què representa.

CINQUENA
Els sainets que opten al premi acreditaran el compromís de la seua publicació en un llibre gran o infantil
(mitjançant un enllaç/link digital, Qr o similar) de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana
durant l’exercici 2019-20. Per tant, adjuntaran a la redacció del sainet el certificat corresponent signat pel
president de la falla, secretari o persona delegada de la publicació del llibre faller. Al llibret on siga publicat
l’enllaç figurarà la següent llegenda:
Sainet presentat al concurs de Lletres Falleres, que opta al Premi Bernat i Baldoví de la Junta Local
Fallera de Sueca.

SISENA
Hi haurà un únic premi dotat amb 800 euros, dividits en 700 euros per a la persona autora (o persones
autores) del sainet i 100 per a la comissió de la falla que el publica en el seu llibre, amb l’acompanyament
d’un diploma acreditatiu Així mateix, el jurat podrà proposar la concessió de fins a cinc finalistes, que rebran
un diploma acreditatiu. El lliurament efectiu de la dotació econòmica estarà supeditat a la presentació d’un
exemplar del llibre de falla on es publiquel’enllaç digital del sainet premiat.

SETENA
La participació en el premi es farà de comú acord entre la persona o persones a qui correspon l’autoria del
text i la comissió de falla que el publica. Cada falla podrà presentar al premi tants sainets com vulga, siguen
o no del mateix autor/a.

HUITENA
La Federació de les Lletres Falleres i, la Junta Local Fallera de Sueca, així com les entitats col·laboradores,
es reserven el dret de reproduir el sainet premiat en les seues publicacions respectives. La Junta Local
fallera publicarà el sainet premiat junt al llibret col·lectiu de les comissions falleres de Sueca, El Perelló i
Mareny de Barraquetes.

NOVENA
Els sainets que opten al premi es poden presentar per correu electrònic a l’adreça:
premibernatibaldovi@lletresfalleres.org
Es farà constar, a més del títol del sainet, el nom complet i el telèfon de l’autor o autora, i el nom i el telèfon
de contacte de la comissió fallera que es compromet a la publicació del poema en el seu llibre.
Els organitzadors es comprometen a garantir l’anonimat dels participants davant dels membres del jurat.
El límit d’admissió dels treballs són les 23.59 hores del dia 14 de febrer de 2020.

DESENA
Les associacions i entitats implicades en el premi nomenaran un jurat format per persones de reconegut
prestigi relacionades amb la cultura, la literatura i el món de la festa de les Falles. Un membre de la Junta
Local Fallera actuarà com a secretari del jurat, sense vot. La composició del qual es farà pública després del
termini del lliurament dels sainets.

ONZENA
La presentació dels sainets al premi comporta l’acceptació plena de les bases i l’incompliment d’estes serà
motiu d’exclusió del concurs. A més, totes aquelles circumstàncies no previstes en les bases seran resoltes
per majoria entre els membres del jurat amb l’assessorament de les associacions i entitats implicades.

DOTZENA
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.

TRETZENA
El veredicte del jurat es farà públic, en la pàgina de Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org), en els mitjans de
comunicació i a tots els participants directament al seu correu electrònic.

CATORZENA
Els participants en els premis han d’incloure en un lloc visible del llibret o en els crèdits, de manera llegible, el
text següent:
Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

CONVOCA
FEDERACIÓ LLETRES FALLERES / JUNTA LOCAL FALLERA DE SUECA

PATROCINA
AJUNTAMENT DE SUECA-REGIDORIA DE CULTURA

PREMI
LLETRES
FALLERES
AL LLIBRET
DE FALLA

La Federació Lletres Falleres, amb la col·laboració de la Diputació de València i l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, convoquen el Premi Lletres Falleres al llibret de falla, amb l’objectiu de premiar el treball que fan
les comissions falleres utilitzant el llibret com a vehicle de comunicació en valencià.
El Premi Lletres Falleres està destinat a premiar els llibrets de falla de qualsevol localitat de la Comunitat
Valenciana.
Els participants han d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA
Els llibrets poden tractar de qualsevol tema relacionat amb les Falles i la cultura popular i festiva valenciana
i estar redactats en valencià.

SEGONA
Cal fer la inscripció al correu electrònic:
secretaria@lletresfalleres.org
Fer constar el nom complet i el telèfon del contacte o contactes de la comissió fallera. Se’n pot fer constar
també l’adreça de correu electrònic. La data de termini de lliurament de la inscripció serà el 14 febrer de
2020. És obligatori participar, almenys, en un dels premis de la Federació dels Premis de les Lletres Falleres.

TERCERA
El límit d’admissió dels 3 exemplars del llibret finalitzarà el mateix dia que en els premis de la Generalitat
Valenciana, i es poden presentar en qualsevol dels llocs de recepció dels premis de la Federació.

QUARTA
El PREMI LLETRES FALLERES és de 800 euros, juntament amb un diploma i un estendard acreditatiu. La
dotació econòmica del premi tindrà la retenció tributària que indique la llei.

CINQUENA
La comissió avaluadora estarà composta per un jurat de cadascun dels premis de les Lletres Falleres.

SISENA
Els criteris d’avaluació seran: creativitat, originalitat, disseny, maquetació, contingut, coherència temàtica,
qualitat literària i qualitat poètica. El coeficient orientatiu per al jurat serà la participació en els premis de la
Federació 2020, puntuant més els nominats i/o guanyadors de cada premi.

SETENA
Els premis podran ser declarats deserts.

HUITENA
El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la Festa de les Lletres Falleres, que seran passades les Falles
i s’anunciarà amb antelació a tots els participants.

NOVENA
Els participants en els premis han d’incloure en un lloc visible del llibret, de manera llegible, el text
següent:
Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

DESENA
La presentació als premis comporta la plena acceptació 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 resolga
l’organització.

CONVOCA
FEDERACIÓ LLETRES FALLERES

COL·LABORA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA / ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

PREMI #PLF20
A UN TEXT
SATIRICOFALLER
BREU

La Federació de les Lletres Falleres convoca el premi #plf20 al millor text satiricofaller breu #plf20.
El Premi #plf20 pretén visualitzar la creativitat satírica en els nous canals de comunicació que oferixen les
xarxes socials. El premi es desenvolupa a través de les xarxes socials i l’únic requisit per a participar-hi és
ser seguidor de la pàgina, del perfil o tindre Lletres Falleres uns dels cercles de Google+.
Els textos satiricofallers breus que opten al premi han de tindre un caràcter satíric (i també faller) i estar
escrits en valencià. A l’hora d’escollir el guanyador del premi, el jurat tindrà en compte la cohesió i creativitat
i valor literari del text obtingut. Malgrat que la llargària dels missatges està limitada i això és una dificultat
afegida a l’hora de generar la microcreació literària, els participants hauran de fer servir un llenguatge
llegible evitant l’ús d’abreviatures.
El text satiricofaller breu ha de publicar-se en Twitter, Facebook o Google+ abans les 00:00 hores del 14 de
febrer de 2020. Les persones interessades en participar des de Twitter han de fer-se prèviament seguidores
del perfil i publicar un text amb un màxim de 133 caràcters, seguit d’un espai i de l’etiqueta #plf20. Les
persones interessades a participar des de Facebook han de fer-se prèviament seguidores de la pàgina Lletres
Falleres de Facebook i publicar un text amb un màxim de 133 caràcters. Al final del comentari s’ha d’incloure
un enllaç a la pàgina web amb el text «Premi #plf20 a un Text Satiricofaller Breu». Les persones interessades
a participar des de Google+ han d’incloure Lletres Falleres en un dels seus cercles i publicar un text amb un
màxim de 133 caràcters seguit de l’etiqueta #plf20, amb un enllaç a la pàgina web lletresfalleres.org.
Hi haurà un primer premi d’un euro per cada caràcter emprat (espais inclosos), fins a un total de 140 euros
en metàl·lic, per descomptat! A banda, hi haurà 10 mencions a les millores piulades satíriques. Tots els
textos satiricofallers breus, tant posts com piulades, seran publicats o enllaçats des de la web.
El jurat estarà integrat per usuaris de Twitter reconeguts pel seu caràcter satíric i faller. El jurat tindrà en
compte la quantitat de vots o comentaris de cada text satiricofaller breu presentats i el nombre de RT en
els relats publicats en Twitter. La resolució del jurat es coneixerà en la Festa de les Lletres Falleres, prevista
per a després de la setmana fallera.
Els participants eximixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol altra
transgressió de la legislació vigent en què pogueren incórrer els participants. Els autors dels textos

satiricofallers breus enviats al concurs cedixen els sues drets de reproducció a l’organització perquè els
expose en qualsevol de les pàgines web dels organitzadors i els divulgue a través dels seus comptes en
les xarxes socials. El premi es podrà declarar desert en cas que el jurat considere que cap dels textos
satiricofallers breus té la sàtira i la qualitat suficients. La participació en este concurs implica la plena
acceptació d’estes bases.

CONVOCA
FEDERACIÓ DE LES LLETRES FALLERES

www.lletresfalleres.org | www.facebook.com/lletresfalleres | twitter.com/lletresfalleres

