
Junta Local Fallera Cullera
Delegació de Cultura

XIV CONCURS DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ
FALLES 2019

SOTA EL PATROCINI DEL MOLT IL·LUSTRE AJUNTAMENT DE CULLERA ES
CONVOCA AQUEST CONCURS, D’ACORD AMB LES SEGÜENTS 

BASES 

1.- Podrà participar en aquest Concurs tota comissió fallera que ho desitge, sempre que
estiga censada i que forme part de la Junta Local Fallera de Cullera.

2.- El Concurs tindrà com a finalitat fomentar i potenciar les activitats REALITZADES i
DOCUMENTADES en valencià dins del món faller,  d'acord amb la legislació vigent que
marca expressament que la recuperació del valencià serà objecte d'especial respecte i
protecció.

3.- Per valorar l'esforç de cadascuna de les comissions falleres en la promoció, correcció i
utilització del valencià en les seues activitats realitzades en el transcurs de l'exercici faller,
s'haurà  de  presentar  la  següent  documentació  referida  a  l'exercici  actual  i  NO  als
anteriors.

La documentació anirà presentada en un ÚNIC DOSSIER, que no excedirà dels 200 fulls
numerats, amb diferents apartats i extensions:

APARTAT A) DOCUMENTACIÓ GENERAL.  Màxim 40 fulls Documentació generada en el
desenvolupament  de l´activitat  rutinària  durant  l'exercici  faller,  on  el  valencià  siga  la
llengua utilitzada, i s'haja fet de manera correcta segons la normativa gramatical, lèxica i
ortogràfica:

- Cartelleria interna i externa.
-  Documentació  administrativa:  actes,  cartes,  circulars,  contractes,  convocatòries,
invitacions, oficis, saludes, sol·licituds, etc.
- Paperetes de loteria, rifes, sortejos, etc.
- Guions d´actes oficials com presentacions, etc.
- Altres

Es valorarà, a part de la correcció, la varietat en la tipologia de la documentació.

APARTAT B) DOCUMENTACIÓ D'ACTIVITATS. Màxim 100 fulls. Documentació generada a
les activitats d'àmbit públic:

- Concursos i certàmens literaris
- Campanyes de promoció lingüística, lectora i literària
- Activitats culturals o lúdiques en valencià (teatre, musicals, concerts...).
- Ús de les xarxes socials, webs i de les noves tecnologies de la informació i la
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 comunicació inclòs l´ús dels codis QR.
- Notes de premsa o escrits en mitjans de comunicació
- Altres

El llibret faller podrà presentar-se a part del dossier i comptarà com a una de les activitats
del present apartat.

També es podran presentar  a banda materials  com CD, USB o qualsevol altre suport
digital. No obstant això, en la puntuació es tindrà en compte el que aparega al dossier. Els
materials  digitals  els  podrà  fer  servir  el  jurat  per  a  consultar,  supervisar  o  trobar
justificacions del que es presente al dossier únic.

Es valorarà la creativitat i la innovació en les activitats.

APARTAT C) DOCUMENTACIÓ MONUMENTS. Màxim 40 fulls. Escrits generals al voltant
dels monuments (grans i infantils)

- Explicació de la falla
- Crítiques pertanyents als monuments fallers on es valorarà l'ús d'un llenguatge poètic.

APARTAT D) DOCUMENTACIÓ CASAL. Màxim 20 fulls.  

- Retolació i normativització en l'ambientació del casal

4.- Els criteris de valoració que utilitzarà el jurat seran:

APARTAT A) Documentació General (20%).
APARTAT B) Documentació d'Activitats (50%).
APARTAT C) Documentació de Monuments (20%).
APARTAT D) Documentació Casal (10%).

5.- El jurat podrà deixar desert algun dels premis o desqualificar una comissió si entén
que  la  documentació  presentada  no  reunix  uns  criteris  mínims  de  qualitat.  Tota  la
documentació presentada haurà d'estar escrita en valencià normatiu. Es desqualificarà
automàticament a aquella comissió que empre en algun del seus documents un valencià
no normatiu o altra llengua.

6.-  Les  comissions  falleres  participants  en  aquest  premi  hauran  de  presentar  la
documentació sol·licitada en aquestes bases impresa en paper, a la seu de la Junta Local
Fallera de Cullera, el dijous, 14 de febrer de 2019 de 20.00 a 21.00     hores.  

7.- El jurat serà nomenat per la Junta Local Fallera de Cullera i estarà format per persones
degudament qualificades per  a resoldre el  premi.  Els  membres del  jurat  avaluaran la
documentació  presentada  per  cada  comissió  i  emetran  el  seu  veredicte,  que  serà
inapel·lable. Els premis es lliuraran el dia 17 de març de 2018. La identitat dels jurats es
farà pública amb les puntuacions del concurs.
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8.- Una vegada fet públic el veredicte del jurat, la Junta Local Fallera de Cullera atorgarà
els premis següents a les comissions falleres participants:

- 1r. PREMI, banderí + premi metàl·lic de 300 euros patrocinat per la
Regidoria de Cultura.
- 2n. PREMI, banderí + premi metàl·lic de 150 euros patrocinat per la
Regidoria de Cultura.
- 3r. PREMI, banderí + premi metàl·lic de 100 euros patrocinat per la
Regidoria de Cultura.
- 4t. PREMI, banderí (sense dotació econòmica)
- 5t. PREMI, banderí (sense dotació econòmica)

9.-  Junta  Local  Fallera  de  Cullera  atorgarà  una  subvenció  a  les  comissions  falleres
participants no desqualificades que dependrà de la partida assignada a la Delegació de
Cultura. Per participar en aquest Concurs i obtenir aquesta subvenció cal presentar com a
mínim els documents següents en cada apartat/dossier:

APARTAT A) Documentació General (20%)
- 2 cartells
- 1 guió oficial
-  4  documents  o  textos  administratius  de  la  comissió  (Saludes,  actes  de  reunió,
convocatòries, avisos...)  

APARTAT B) Documentació d'Activitats (50%)
- 3 activitats justificades

APARTAT C) Documentació de Monuments (20%)
- Explicació dels monuments fallers.

10.- La participació d'una comissió fallera en aquest XXIV Premi Faller a la Promoció del
Valencià implica l'acceptació de les presents bases que anul·len les anteriors.

11.- El lliuraments de premis tindrà lloc en l’acte de lliurament de premis d’activitats
culturals de JLFC. 

12.- La Junta Local Fallera de Cullera es reserva el dret d'interpretar les bases i altres
aspectes  no contemplats  en  aquestes,  així  com la  possibilitat  de modificar-les  si  fóra
necessari.
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