Junta Local Fallera de Alfafar – Concurs de llibrets de falla
Concurs de Llibrets de Falla
La Junta Local Fallera d’Alfafar, sempre atenta a mantindre les nostres tradicions, convoca
el “TRADICIONAL CONCURS FALLER DE LLIBRETS DE FALLA” en la seua convocatòria de
2015.
PRIMERA.- PARTICIPANTS:
1. Participaran al concurs les set comissions falleres d’Alfafar.
SEGONA.- REQUISITS:
1. Les dimensions i nombre de págines serán les que cada comissió fallera estime més
oportú.
2. S’hauran d’entregar HUIT eixemplars en Junta Local, dels quals, al menys un serà
destinat al seu arxiu en la Biblioteca Municipal d’Alfafar.
3. El llibret estará obligatòriament escrit en valencià.
4. Podrà estar escrit en prosa, vers o en ambdós.
5.

No se tindran en compte els anuncis publicitaris integrats en el mateix.

6.

En la portada del llibret hauran d’aparéixer obligatòriament el nom de la Comissió, el
del poble d’Alfafar i l’any al què perteneixen.

7.

Tota Comissió que presente el seu Llibret fora del plaç de presentació, o no cumplixca
qualsevol dels requsits, passarà directament a obtindre l’últim premi.

8. 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. 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.
TERCERA.- DATA:
1. La data i el lloc de presentació dels llibrets en Junta Local, hauràn de ser comunicades
en al menys un mes d’antelació per la mateixa Junta Local Fallera d’Alfafar a les
comissions.
QUARTA.- JURAT:
1. Serà designat per JLFA, amb un nombre mínim de tres, i el seu veredicte serà
Inapel·lable.
2. Abans de començar la seua llabor, el President de JLFA, li entregarà una còpia de les
presents bases, així com del Anex I, 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 siguients aspectes, desenrrollats en l’anex I que s’adjunta
a estes bases:
a) EXPLICACIÓ DEL CONTINGUT DELS MONUMENTS: quantitat i calitat de
l’explicació del Monument, així com la sàtira, la crítica i la gràcia de la mateixa.
b) ORIGINALITAT, QUALITAT I ESTIL DELS ARTÍCULS: se valorarà la originalitat
dels artículs escrits (saludes, poesies, despedides, ...etc), es a dir, que siguen
originals i no còpies d’atres publicacions, així com l’estil literari o la qualitat de la
mètrica i la rima en el cas de les poesies.
c) PORTADA: se valorarà el disseny, el colorit, l’originalitat, la vistositat i la novetat
del seu conjunt.
d) MAQUETACIÓ: se valorarà tant la distribució artística com la maquetació i els
recursos técnics.
e) ATRES: també será valorable tot allò que aporte riquea al Llibret, com
fotografies, artículs de cultura o història, ...... etc.
4. En totes les modalitats se valoraran negativament els detalls de mal gust i tot
el que atemte contra el caràcter propi que deu presidir un Llibret de Falla. Se
consideraràn demèrits:
a) la NO presència d’explicació dels monumento, així com la NO presència d’una
especial rellevancia de les Falleres Majors de la Comissió.
5. El Jurat se reserva la facultat diinterpretar les presents bases o resoldre qualsevol
imprevist o questió no prevista en les mateixes, donant compte motivat de tot això a la
Junta Local.
QUINTA.- PREMIS:
1. S’establixen els siguients premis, que constaran de banderí:
a) Del PRIMER al SÈPTIM.
SEXTA.-

ATRES:

1. La participació al concurs implica la total acceptació de les seues bases.
2. L’entrega de premis se realizarà el día 16 de Març, junt a la resta de concursos. Fins a
ixe moment, el sobre amb el veredicte del jurat serà qustodiat per la Policía local.
Delegació de Concursos.
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