Junta Local Fallera Cullera
Delegació de Cultura

XXIII CONCURS DE LLIBRETS i PORTADES DE LLIBRETS DE 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 edició del XXIII Concurs de Llibrets i Portades de Llibrets
de Falles tota comissió fallera que ho desitge, sempre que estiga censada i que forme part
de la Junta Local Fallera de Cullera.
2.- El concurs té com a finalitat valorar l'esforç de les comissions en l'elaboració del seu
llibret faller i portada del mateix.
3.- La comissió fallera que desitge participar en aquest concurs haurà de complir els
següents requisits:
a) Cada comissió ha d'imprimir una quantitat d'exemplars igual o superior al seu
corresponent cens faller en la comissió gran. Per comprovar tal fet haurà de presentar-se
un justificant de la impremta on aparega el nombre d'impressions i la signatura tant de la
impremta com d'un membre de la falla (president, secretari, coordinador de llibret). La
TOTALITAT (i sense cap tipus d’excepció) dels llibrets impresos per cadascuna de les
comissions serà d'igual format i qualitat.
b) A la seu de Junta Local es presentaran 10 llibrets i el justificant del nombre
d'exemplars signat .
c) Tot llibret que participe en aquest concurs haurà de ser pujat amb caràcter previ a
l’aplicació ISSUU amb la finalitat de poder ser visualitzat i compartit on-line per les xarxes
socials i així acomplir de manera més efectiva amb la tasca de difondre el contingut dels
llibrets fallers.
d) El llibret es presentarà en un format de DIN A-5 o major. El llibret tindrà almenys 28
pàgines (14 fulls) de contingut SENSE COMPTAR LA PUBLICITAT a banda de les portades
en els llibrets presentats en DIN A-4 o formats majors i, de 56 pàgines (28 fulls) per als
llibrets presentats en format DIN A-5 o inferiors a DIN A-4. Si el format no correspon amb
els anteriorment citats, la quantitat de pàgines s'agafarà a l’immediat superior. La
quantitat de publicitat inserida en el llibret serà lliure. Serà desqualificat el llibret que no
arribe al nombre de pàgines editades.
e) De les 28 pàgines (14 fulls) de contingut en els llibrets presentats en DIN A-4 o formats
majors i, de les 56 pàgines (28 fulls) per als llibrets presentats en format DIN A-5 o
inferiors a DIN A-4, 3 fulls com a mínim hauran de tindre un contingut de text escrit
diferent al de les pàgines protocol·làries com fotografies d’actes de la comissió, falleres
majors, llistats de fallers, etc. Serà desqualificat el llibret que no complesca aquest
requisit.
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f) Els llibrets hauran d’estar escrits en valencià normatiu.
4.- Els criteris de puntuació que utilitzarà el Jurat seran els següents:
a) Contingut (50%):
Qualitat i quantitat del contingut
Ordre i coherència
Creativitat i innovació
Explicació de la falla en llenguatge poètic
Col·laboracions literàries
b) Lingüística (20%):
Ortografia
Gramàtica
Lèxic
c) Imatge (30%):
Enquadernació i qualitat de la impressió
Disseny, creativitat i innovació
Maquetació
Resolució fotogràfica i gràfica
5.- La utilització de textos/imatges publicades a altres llocs hauran d'estar de forma
obligatòria degudament identificada a tall de bibliografia amb: lloc de publicació, autor i
títol de l'article/imatge original. L’ incompliment d'aquest punt suposarà la NO valoració de
l'apartat “Qualitat del contingut”. Tanmateix, tot article o fotografia ha d'estar
degudament identificat. A l'article hi haurà d'aparéixer mínimament el nom de l'autor i el
títol corresponent, així com les fotografies hauran de dur un peu de foto o peu de pàgina
on aparega el nom de l'autor, títol o descripció i si es pot, l'any.
6.- Tot llibret que continga algun article que participe al VIIIé Concurs d’articles de llibret
falles 2018, caldrà fer-ho constar en la part inferior de l’article presentat amb la següent
llegenda: «Aquest article ha participat en la VII 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
7.-Les comissions falleres participants en aquest concurs, hauran de presentar els llibrets
sol·licitats en aquestes bases, a la seu de la Junta Local Fallera de Cullera, dimarts 12 de
febrer de 2019 de 20.00 a 21.00 hores. Si algú vol entregar-lo abans, sols li caldrà
concertar cita.
8.-El jurat serà nomenat per la Junta Local Fallera de Cullera i estarà format per persones
degudament qualificades per a resoldre el concurs. Els membres del jurat podran deixar
desert algun dels premis si entenen que els llibrets presentats no reuneixen uns criteris
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mínims de qualitat. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
8. bis.- Els llibrets presentats al Concurs estaran exposats a l’exposició del ninot. El
lliurament de premis es farà en l’acte de lliurament de premis d’activitats culturals de
JLFC.
9.- Una vegada fet públic el veredicte del jurat, la Junta Local Fallera de Cullera atorgarà
els següents premis 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)
10.- Qualsevol alteració o irregularitat dels llibrets presentats per una comissió fallera així
com el no complir amb l’esmentat a la base 3 a), comportarà a més de la seua
desqualificació immediata del concurs una sanció d’exclusió a la participació al concurs de
l’any vinent i retirada de guardó i premi si hagués estat premiada fins i tot amb efectes
retroactius.
11.- En les portades es pararà atenció a:
Tècnica seleccionada i que aquesta siga adequada als seus conceptes bàsics.
Tractament del color
Originalitat
Relació amb el tema faller
Coherència amb el contingut del llibret
Autoria. Serà lliure i es valorarà la portada realitzada per un membre censat a la comissió
representada, per tal cosa, s'haurà d'anotar als crèdits el nom del faller corresponent.
12.- Junta Local Fallera de Cullera atorgarà els següents premis a les portades de llibret:
- 1r. PREMI, banderí (sense dotació econòmica).
- 2n. PREMI, banderí (sense dotació econòmica).
-3r. PREMI, banderí (sense dotació econòmica).
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13.- La Comissió participant declararà que tot el material entregat per participar en el
concurs de portades de llibrets organitzat per Junta Local Fallera de Cullera és
completament original i creat especialment pel llibret d’enguany. No s'admetran portades
que hagen participat en concursos o llibrets d’altres anys, encara que no hagen obtingut
cap premi. En el cas d'incomplir amb aquestes normes, Junta Local Fallera de Cullera
retirarà el premi i desqualificarà a aquesta Comissió del concurs de portades de llibret.
14.- L’entrega de les portades de llibret pel concurs serà dimarts 12 de febrer de 2019
de 20:00 a 21:00 h, al mateix temps que l’entrega dels llibrets de falles pel concurs de
llibrets, ja que la portada ha d’estar imprescindiblement al llibret, per tant el jurat
valorarà la portada amb el llibret imprès.
15.- La participació en aquest concurs de llibrets i portades implica l'acceptació de les
presents bases.
16.- La desqualificació del llibret d’alguna comissió al concurs de llibret de falla i segons
les bases aprovades comportarà la immediata desqualificació de la portada per poder
participar al present concurs.
17.- El lliurament de premis es farà en l’acte de lliurament de premis d’activitats
culturals de JLFC.
18.- 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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