Junta Local Fallera de Alfafar – Concurs de Belems
Concurs de Belems
La Junta Local Fallera d’Alfafar, sempre atenta a mantindre les nostres tradicions, convoca
el “TRADICIONAL CONCURS FALLER DE BELEMS” en la seua convocatòria de 2014. A este
efecte, i per a poder concursar, les Comissions de Falla participants es comprometen a instal·lar en
els seus Casals i en lloc preferent, un Belem que haurà d’estar montat el dia determinat pel
convocant.
PRIMERA.- PARTICIPANTS:
1. Participaran en el concurs les set comissions falleres d’Alfafar.
SEGONA.- REQUISITS:
1. Les escenes bíbliques obligatòries, son les siguients:
a)
b)
c)
d)

Anunciació de l’Àngel als pastors.
Naiximent.
Adoració dels pastors.
Els Reixos Mags.

2. Les escenes obligatòries deuran estar clarament senyalizades.
3. Queda prohibit el nomenat “caganer”.
4. No existix tamany màxim per als belems, podent contindre tantes escenes com cada
comissió fallera estime oportú.
5. Si faltara alguna de les escenes obligatòries, el belem passarà directament a obtindre l’últim
premi.
6. Si es donara la circumstància en més d’una comissió fallera, serà el jurat qualificador el que
determine quin lloc ocupa cadascuna entre els últims premis.
7. Si en el moment de la visita del Jurat, el Belem no estiguera montat, o tancat el Casal, la
comissió de la Falla quedarà automàticament fora de concurs, ja que el Jurat no repetirà la
visita.
TERCERA.- DATA:
1. El dia i l’hora del concurs serà el determinat per la Junta Local Fallera i comunicat a
cada comissió amb una antelació mínima d’un mes.
QUARTA.- JURAT:
1. Será designat per JLFA, amb un nombre mínim de tres, i el seu veredicte será
inapel·lable.
2. Abans de començar la seua llabor, el President de JLFA, li entregarà una còpia de les
presents bases a cada Jurat per a la seua lectura, aclarint en ixe moment els dubtes
que li poguera plantejar el mateix.
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3. El jurat haurà de valorar els següents aspectes, desenrrollats en l'anex I que s'adjunta
a estes bases:
a) el treball manual realizat, materials, presentació artística, il·luminació, pintura,
ubicació dels elements, paisage....), la creació artística, esforç i laboriositat del
montage.
4. Podran incloure materials i elements naturals (roques, plantes, aigua en
movimient...), figures articulades, escenes a l’exterior o l’interior d’edificacions o coves i
efectes especials.
5. Se valoraran negativament els detalls de mal gust i tot el que atente contra el caràcter
propi que ha de presidir un Naiximent o que no forme part de la recreació històrica que
és.
6. Els Belems que’s presenten a concurs deuran ser reverents i ajustarse a las mínimes
normes de tradició popular i litúrgica.
7. El Jurat se reserva la facultat d’interpretar les presents bases o resoldre qualsevol
imprevist, donant compte motivat de tot això a la Junta Local.
8. Les visites als belems les realizarà, en l’ordre resultant del sorteig realizat en la
assemblea de components inmediatament anterior a la data del concurs, el jurat
qualificador acompanyat del President i del Delegat de Concursos de Junta Local
Fallera.
QUINTA.- PREMIS:
1. S’establixen els siguients premis, que constaran de diploma:
a) Del PRIMER al SÈPTIM.
SEXTA.- ATRES:
1. La participació en el concurs implica la total acceptació de les seues bases.
2. Els belems serán fotografiats per un membre de la Delegació de Mijos de Comunicació de la
Junta Local Fallera, la qual podrà dispondre de les images obteses de la forma q’estime més
oportuna, sense possibilitat de reclamació per part dels participants.
3. Els belems seran visitats per les Falleres Majors, ses respectives Corts d’Honor, el President
Infantil i els components de Junta Local Fallera.
4. El resultat final serà inapel·lable i comunicat a les comissions falleres el mateix dia del concurs,
moment en que s’efectuarà l’entrega de premis, en el lloc on la Junta Local Fallera estime
oportú.
Delegació de Concursos.
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