
Junta Local FalleraJunta Local Fallera Cullera
Delegació de Cultura

 VIII CONCURS D’ARTICLES DE LLIBRET 
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 aquesta 8a edició del Premi tota comissió fallera de Cullera sempre
que s’entregue un llibret per a corroborar que l’article hi estiga al seu interior. 

2.-  El  premi tindrà  com a finalitat  fomentar,  potenciar  i  reconèixer  la  tasca  de totes
aquelles persones censades a les comissions que treballen en l'elaboració dels articles dels
llibrets de falla. 

3.-  Els articles hauran de ser originals i estar escrits en valencià normatiu i els autors,
hauran de ser fallers de les comissions que representen. 

4.- Les comissions participants hauran de triar un article dels que formaran part del seu
llibret que serà el que participarà en aquest concurs.   Tot article que participe al VIIIé
Concurs d’articles de llibret falles 2019, caldrà  fer-ho constar al llibret de falla en la part
inferior de l’article presentat amb la següent llegenda: «Aquest article ha participat en el
VIIIé concurs d’articles de llibret Falles 2019 organitzat per la JLFC sota el patrocini del
Molt Il·lustre Ajuntament de Cullera». La llegenda ha d’estar impresa en la mateixa edició
i característiques de l’obra. No serà vàlida la impressió a través d’encunys, adhesius o
altres elements que no estiguen en l’edició original 

5.-  Els articles tindran una extensió mínima d'una pàgina i una màxima de quatre. Així
mateix, es podrà posar alguna fotografia o dibuix per acompanyar el text (aquesta no es
contemplarà dins l’extensió del text). S’hauran de complir els següents requisits: 

a) Lletra Times New Roman del 12. 
b) Interliniat 1,0. 
c) Sangria de primera línia. 
d) Espai al 12 que correspon a 2 línies de separació entre paràgrafs. 
e) Marge superior i inferior: 2,5cm 
f) Marge lateral: 3cm 
g) En el cas de posar fotografia o dibuix, indicar la font. 

6.-  Els  articles  s’enviaran  en  arxiu  word  i  pdf  al  correu  de  cultura
“fallesicultura@gmail.com”  abans de les 24:00 hores del dimarts 12 de febrer de
2019.

7.-  Els criteris de valoració que utilitzarà el jurat seran la qualitat del text, així com la
gramàtica i l’ús narratiu o literari del llenguatge . Els articles que no tinguen una qualitat
mínima podran ser desqualificats pel jurat. 
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8.- Hi haurà un banderí per la comissió de l’article guanyador del concurs i un diploma per
l’autor del mateix.

9.- El Jurat qualificador es reserva el dret d'anul·lar algun premi o el concurs, si considera
que no hi ha suficients articles o que aquests no tenen un mínim de qualitat. 

10.-  L’entrega  del  guardó  es  farà  en l’acte  de  lliurament  de  premis  d’activitats
culturals de JLFC. 
11.- La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents bases. 

12.-  La  Comissió  de  Treball  es  reserva  el  dret  d'interpretar  aquestes  Bases  i  altres
aspectes no contemplats en les mateixes, així com la possibilitat de modificar-les si fóra
necessari. 
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