FEDERACIÓ DE FALLES
JUNTA LOCAL FALLERA
AJUNTAMENT BENIRREDRÀ

XIIIè Premi al Millor Article dels Llibrets de Falla
La Federació de Falles Junta Local Fallera de Gandia i l’Ajuntament de Benirredrà convoquen el
XIIIè Premi al Millor Article dels Llibrets de Falla.
B as e s
1r _Sobre l’article:
a) Haurà de ser Inèdit. Es valorarà la seua originalitat. No podent haver estat premiat ni presentat en
cap altre concurs.
b) Escrit en llengua valenciana.
c) Tractarà sobre el món de les Falles: narració, prosa poètica, assaig, estudis fallers, etc.
d) Publicat en el Llibret de la Falla del mateix any del Premi amb la següent acotació: (*) “Aquest
article ha estat presentat al Premi Ajuntament de Benirredrà al millor article dels
Llibrets de Falla de la Federació de Falles de Gandia any 2020”.
e) Màxim 8.000 caràcters (amb espais inclosos) per article.
f) Podran ser presentats texts publicats als llibrets de falla 2020 de qualsevol Comissió fallera de
la Comunitat Valenciana.

2n_Sobre el Premi:
a) S’estableixen els següents premis:
• 1r premi de 800€ a la Falla guanyadora i 200€ a l’autor de l’article guanyador.
• 2n premi de 400€ a la Falla finalista i 100€ a l’autor de l’article finalista.
b) Pergamí acreditatiu a l’autor o autora de l’article guanyador i finalista. En el cas de que l’article
tinga més d’un autor, es considerarà com a guanyador del Premi al primer firmant del mateix i
serà qui rebrà el Pergamí acreditatiu.

3r _Sobre el Jurat:
a) Format per 3 membres amb caràcter decisori: Un membre elegit per la Federació de Falles, un
membre del món de les Lletres o el guanyador/a del Premi de l’edició anterior i un membre
representant de l’Ajuntament de Benirredrà.
b) Actuarà com a secretari, el Secretari General de la Federació de Falles, sense veu i
sense vot.

4t_ Sobre les condicions:
a) Poden ser presentats un màxim de 6 articles de cada Llibret.
b) L'Associació o Comissió s’ha d’inscriure al premi online, mitjançant l’enllaç disponible a la
pàgina web de la Federació de Falles www.fallesdegandia.org.
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S’ha d’omplir el formulari d’inscripció tantes vegades com a textos presentats. Amb la
mateixa aplicació es pujarà a la web el text en un arxiu en format pdf. En la inscripció cal
notificar les dades de contacte de l’autor i de la falla que el presenta, així com el títol del
treball, que ha de constar en el text. No són vàlids els pseudònims, havent de constar el nom
reial de l’autor/-a en el formulari d’inscripció. Cal indicar si l’article és d’un sol autor o més.
En aquest cas, cal especificar els noms dels altres autors. Si l’article presentat no inclou el títol,
suposarà la desqualificació del mateix
c) En els textos presentats no podrà constar el nom de l’autor/a ni cap informació que facilite la seua
identificació. La inclusió d’alguna de les dues coses suposarà la desqualificació del text.
d) L’autor/a guanyador/a i finalista hauran de participar obligatòriament en l’acte de lliurament del
Premi que es celebrarà el divendres 21 de febrer al Museu Faller de Gandia i rebre-lo
personalment, sent aquesta una condició necessària per poder rebre el premi tant la falla
guanyadora com l’autor/a.
e) Tots els textos presentats al Premi podran ser publicats, reproduïts i difosos, en qualsevol
moment, a traves de qualsevol mitjà que la Federació de Falles considere oportú i sense limitació
de temps.
f) Qualsevol incidència no prevista en aquestes Bases serà resolta de forma inapel·lable per la
Federació de Falles.
g) Optar al Premi suposa l’acceptació de totes les Bases.
h) Les Falles també podran publicar l’article guanyador als seus llibrets l’any següent.
i) Els guanyadors no podran participar l’any següent ja que p o d r i e n formar part del jurat; els
altres anys si que ho podran fer.
j) En cas que una comissió presente al premi algun text d’un autor o autora que forme part del
jurat, aquest serà retirat del concurs.
k) Termini: fins les 20:00hores del dia 26 de gener del 2020.

5è_Sobre el Lliurament:
a) Es podrà fer pública la decisió del Jurat, una vegada aquesta siga coneguda.
b) Els premis en metàl·lic i els Pergamins als autor/es dels articles es lliuraran tots dos en l’acte
organitzat especialment per la Junta Local Fallera de Gandia que es celebrarà el divendres 21 de
febrer al Museu Faller de Gandia.
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