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BASES I PREMI CULLEROT AL MILLOR POEMA SATÍRIC

 JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA

La  Junta  Local Fallera de Cullera i en el seu nom la Delegació de Cultura convoquen la
primera edició del PREMI  CULLEROT al millor poema satíric publicat en un llibret de falla
de qualsevol comissió fallera de la població, amb l’objectiu de contribuir a preservar un
gènere  de  caràcter  popular  i  llargament  testimoniat  en  la  nostra  literatura,  i  amb la
finalitat  de  potenciar  una major presència d’aquest 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. 

  En conseqüència, els participants al PREMI CULLEROT de poesia satírica hauran d’acollir-
se a les següents bases:

 PRIMERA  La  temàtica  dels  poemes  serà  relacionada  amb  totes  aquelles  notícies,
successos i  fets ocorreguts al  nostre poble o al  món que ens envolta,  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 normatiu, 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 la seua publicació en un llibre de
qualsevol comissió fallera de Cullera de l’exercici 2018-19. 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 sense dotació econòmica però amb diploma acreditatiu
per  a  la  persona autora i  un banderí  per a la  comissió  que estaran supeditats  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  que  haurà de  pertànyer  al  cens   d’una
comissió de les inscrites a JLFC  i la comissió de falla que el publica. Cada falla podrà
presentar  al  premi  tants  poemes  com  vulga,  siguen  o  no  de  la  mateixa  autoria,  i,
igualment, ho podrà fer una mateixa persona amb textos publicats en llibres de distintes
comissions falleres. 
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SISENA La  Junta  Local  Fallera  de  Cullera  es  reserva  el  dret  de  reproduir  el  poema
premiat en  el seu llibret del següent exercici faller.

SETENA Els poemes que opten al premi es presentaran :

a)  per correu electrònic : fallesicultura@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 de la comissió a què pertany la
persona autora i el número de cens, amb nom, cognoms i DNI. En cas de publicar-se en
un llibret d’una altra comissió diferent a la seua, el nom de la comissió.

d) El certificat esmentat a la base tercera

HUITENA  La  JLFC nomenarà un  jurat  format  per  persones  reconegudes  per  la  seua
relació  amb la cultura, la literatura i el món de la festa de les Falles. Un membre de la
Delegació de Cultura de JLFC actuarà com a secretari del jurat, sense vot.  

NOVENA La presentació dels poemes al premi comporta l’acceptació plena de les bases i
l’incompliment  d’alguna 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.

 
DESENA  El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la Gala de la Cultura de JLFC.

ONZENA El llibret on apareix publicat el poema o fragment del poema haurà  d’incloure
en una part  visible  del  full  on apareix publicat  el  poema, de manera llegible,  el  text
següent: «Aquest poema participa al Premi Cullerot organitzat per la JLFC»
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I CONCURS DE POESIA SATÍRICA 2019
«PREMI CULLEROT»

ORGANITZAT PER LA JUNTA LOCAL FALLERA  DE CULLERA

CERTIFICAT

NOM COMISSIÓ:

PRESIDENT/A:

CERTIFIQUE: QUE AQUEST POEMA HA SEGUT PUBLICAT AL LLIBRET DE FALLA DE LA
COMISSIÓ, EXERCICI 2018-2019

 Cullera, a _____ de _____________________de 2019

Signat i segell: 
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