
 
CONCURS DE LLIBRETS DE FALLA 2020 

 

La Junta Local Fallera convoca EL CONCURS DE LLIBRETS 2020 DE LES FALLES D’ALAQUÀS 
d’acord amb les següents NORMES:  

1. En aquest concurs poden participar totes i cadascuna de les comissions  falleres de la Vila 
d’Alaquàs.  

2. El llibret estarà escrit en VALENCIÀ. 
3. La comissió haurà d’entregar 5 còpies del llibret imprès i complet (incloses les publicitats) 

abans del dia 17 de febrer de 2020. 
4. Els exemplars lliurats a Junta Local Fallera per a la valoració del jurat, hauran de ser 

iguals als exemplars lliurats als fallers de cada comissió. 

5. Per a puntuar els llibrets presentats es tindran en compte les següents qüestions: 

DISSENY. Aquest apartat englobarà els següents aspectes que puntuaran de l’1 al 10: 

• Maquetació. Es tracta d’una distribució dels continguts de manera clara i ordenada i 
del disseny de les pàgines. 

• Portada. Ha de contenir l’escut o nom de la comissió i l’any de l’exercici faller. A més, 
es valorarà l’originalitat i qualitat del disseny així com la coherència amb el contingut 
del llibret. 

• Originalitat. Es valorarà l’originalitat a l’hora de reflectir i presentar els continguts. 

• Qualitat. En lo referent a la impressió i enquadernació i a la qualitat de les imatges que 
continga el llibret. 

• Coherència. Tot el llibret ha d’estar definit amb un mateix estil. 

CONTINGUTS. Es valoraran els següents aspectes de l’1 al 10. 

• Continguts essencials. Tots els llibrets han de contenir una explicació tant de la falla 
Gran com de la Infantil, una exaltació a les Falleres Majors i una presentació de la 
Junta Directiva, de la comissió Major i Infantil i dels representants. 

• Exaltació de les Fallers Majors. Es valorarà la manera de ressaltar a les Falleres Majors. 

• Continguts addicionals. Es valorarà la quantitat i qualitat del material addicional inclòs 
en el llibret, així com la seua coherència amb la temàtica del llibret. 

• Explicació de la falla. Podrà ser en vers o en prosa. Es valoraran l’explicació i crítica 
social i política per escenes. 

• Correcte ús del valencià. Es valorarà el ús d’un valencià normalitzat, sense 
castellanismes i faltes d'ortografia.  
 

6. El Jurat estarà designat per la Junta Local Fallera i format per professionals de l’ofici com 
dissenyadors gràfics, professors o experts en llengua valenciana, etc. 

7. La publicitat en els llibrets està PERMESA, però a efectes d’aquest concurs, haurà d’estar 
disposada en el llibret en un sol bloc, de manera que no s’interpose entre els continguts. 
A més, es permetrà la seua utilització en la contraportada dels llibrets. 

8. El jurat es reunirà abans de la setmana fallera per a lliurar aquest premi, atorgant 3 
premis de llibret entre els que s’inclourà el premi a millor llibret de falla.  

9. L’incompliment d’aquestes bases suposarà la desqualificació en aquest concurs. 
10. La decisió del jurat serà INAPEL·LABLE. 

Junta Local Fallera 


