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XL CONCURS DE LLIBRETS FALLERS
EXERCICI 2016-17
BASES DEL CONCURS

1. Les comissions, per a participar-hi, han de presentar els llibrets en format lliure a
elecció de la comissió que l’edita.
2. El contingut del llibret ha d'estar escrit en valencià. La publicitat està exempta
d'esta obligació.
3. Els llibrets han d’estar editats obligatòriament per la comissió i s’hi poden
incloure articles o treballs d'investigació per autors que col·laboren amb les
diferents comissions de Torrent, sempre que estiguen firmats per l’autor.
4. S'establixen sis premis:

PRIMER PREMI

PALET JLF

600€

SEGON PREMI

PALET JLF

300€

TERCER PREMI

PALET JLF

200€

PREMI CONTINGUT INFANTIL

PALET JLF

PREMI PORTADA VICENTE PALLARDO

PALET JLF

PREMI AL MILLOR
PASCUAL ROMERO

ARTICLE

D’INVESTIGACIÓ PALET JLF

5. En el Premi Portada del llibret hi poden participar totes les comissions de Torrent.
Ha de ser en valencià amb un disseny a lliure elecció de la comissió que el
presenta i ha de fer referència a les falles i a la cultura valenciana en general. Ha
d’aparéixer en la portada principal un lema obligatòriament que diga “TORRENT
FALLES 2017” i el nom de la comissió.
6. El jurat qualificador ha d’estar compost per un nombre entre 3 i 5 persones de
lliure designació de la Junta Local Fallera.
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7. A parer del jurat nomenat a este efecte per la Junta Local Fallera de Torrent, es
pot declarar desert algun o alguns premis si no complixen un mínim de qualitat. El
veredicte del jurat és inapel·lable.
8. El jurat puntua els conceptes següents:


DISSENY. Este apartat inclou els següents aspectes puntuables d’1 a 5.
L’apartat de la portada es valora de 0 a 10 punts.

 MAQUETACIÓ. Es tracta de la distribució dels continguts i del disseny en
general de les pàgines, la portada i contraportades.
 PRESENTACIÓ. Qualitat de la impressió.
 PORTADA. Disseny, originalitat i tècnica de l’obra. Cal que s’observen ací les
més elementals normes de tiratge de qualitat, atenent la perdurabilitat i
conservació de l’obra. Cal que incloga el lema de “Torrent Falles 2017”, el
nom de la comissió i el logo Falles de Torrent en l’interior.
CONTINGUTS. Es puntuen de l’1 al 10 els aspectes següents:
Continguts habituals. Es valora la presentació de la comissió
gran, de la infantil, les corts d’honor i la manera de destacar les
falleres majors.
Treballs d’investigació. Es valora la qualitat del material addicional
inclòs en el llibret.
Explicació de la falla. Pot ser en vers o en prosa. Es valora
l’explicació i la crítica. Es valora l’ús correcte del valencià.
Contingut infantil.
9. Les comissions participants han d'acompanyar l'escrit d'inscripció (4 còpies) amb
deu exemplars totalment acabats.
a) En el cas de les portades de llibret, ha de presentar-se juntament
amb l’escrit d’inscripció, una còpia de l’original en format A4 amb
suport rígid i bona resolució per a poder exposar-lo, en un sobre
tancat amb la indicació “Concurs Portada del llibret 2017” i el nom
de la comissió.
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10 L'últim dia d'inscripció i presentació de llibrets és el 10 de febrer de 2017 a les
21.00 hores.
11 L’últim dia d’inscripció per al concurs de portades és el 10 de febrer del 2017 a
les 21.00 hores i de la presentació de la portada original en un llibret (un exemplar
totalment acabat) el 22 de febrer de 2017 a les 21.00 h.
12 L'obertura de sobres tindrà lloc de l’1 al 10 de març de 2017 en el lloc i l'hora que
la Junta Local notifique a este efecte.
13 El fet de participar en el present concurs suposa l'acceptació de les bases.

Observacions:
Bases aprovades en el ple de presidents del 13/07/2016.
Bases revisades per l'ús del valencià.

