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II CONCURS DE CRÍTICA LOCAL 2019
ORGANITZAT PER LA JUNTA LOCAL FALLERA  DE CULLERA

BASES

1. OBJECTIUS. Estimular que les falles facen crítica local i satiritzen les coses que passen
al poble, per retornar una mica als inicis i a l’essència de la festa. No obstant això, es
desestimaran aquelles que traspassen els límits del bon gust.

2. ÀMBIT. Seran objecte de valoració els cadafals grans (queden exclosos els infantils) i
poden presentar-se  a  esta  convocatòria  totes  aquelles  comissions  que planten falla  a
Cullera i que estiguen censades a la JLFC, amb alguna escena dedicada a la crítica d’algun
aspecte de caràcter local o municipal.  En la part inferior de l’escena caldrà que conste la
següent llegenda: «Aquesta escena  participa en el II Concurs de Crítica Local Falles 2019
organitzat per la JLFC».

3. ES VALORARÀ: la originalitat (1/3), el llenguatge satíric i gràcia (1/3) i la coherència
amb el ninot o escena a què acompanya i, a ser possible, amb la temàtica de l’explicació
del monument (1/3).

4. INSCRIPCIÓ. Per a participar en el concurs, serà imprescindible inscriure’s emplenant
les  dades  que  se  sol·liciten  en  la  fitxa  adjunta  que  caldrà  enviar  a
fallesicultura@gmail.com

5. TERMINI S’ establix com a límit per a inscriure’s les 24.00 h. del 28-2-2019.

6. PREMI El premi constarà d’un estendard amb la llegenda “Premi a la millor crítica local
2019”

7.JURAT El Jurat estarà triat per la JLFC d’entre persones de renom dins del món de la
festa i de l’actualitat local, les quals podran declarar el premi desert, si així ho consideren,
tot atenent-se sempre als criteris de qualitat. 

8.  LLIURAMENT El  jurat  farà públic  el  veredicte  el  dia  17 de març  2019,  a l’acte  de
lliurament del Premis.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ AL I CONCURS DE CRÍTICA LOCAL

NOM COMISSIÓ

LEMA

ARTISTA

PERSONA I TELEFON DE
CONTACTE
(DELEGAT DE CULTURA)

BREU  DESCRIPCIÓ  DE
L’ESCENA
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