LLIBRET FALLES
2023

MILLOR LLIBRE DE FALLES
(article 29 dels estatuts de la JLF de Xàtiva)

La JLF de Xàtiva convoca el Premi al Millor Llibret de Falla amb les bases següents:

1. Els llibrets han d’estar escrits en valencià, segons les normes oficials vigents en la
Comunitat Valenciana.

2. Les comissions falleres estan obligades a presentar quatre llibrets explicatius que

editen a la Junta Executiva per al seu arxiu, independentment de presentar-lo a
concurs o no. Aquests llibres s’entreguen a l’arxiu municipal (1), a la biblioteca
municipal (1) i per a la biblioteca del museu faller o junta local (2).

3. La presidenta de la Junta Executiva escollirà tres persones de reconegut prestigi com

a jurat del llibret, les quals no pertanyen a cap comissió fallera ni a la pròpia Junta
Executiva. El jurat puntuarà els apartats esmentats més endavant i es podrà repetir
la mateixa puntuació per a qualsevol apartat, sent la puntuació màxima de 100.
Els llibres estaran escrits correctament en Valencià. El jurat podrà penalitzar amb un
màxim de 5 punts la presència d’errors ortogràfics i/o gramaticals.

4. Els apartats que es tindran en compte a l’hora de qualificar els llibres són:
a. DISSENY (màxim 35 punts):
i. Maquetació (s’entén per maquetació la distribució dels continguts,
la claredat i fluïdesa del tema principal del llibre). Aspectes
puntuables de l’1 al 10.
ii. Coberta: aspecte puntuable de l’1 al 5.
iii. Qualitat gràfica (s’entén com qualitat gràfica les il·lustracions o
esbossos creats per al llibre faller). Puntuable de l’1 al 10.
iv. Presentació impressió (tipus de paper, qualitat de la impressió,
elements auxiliars per la maquetació com carpetes...): aspectes
puntuables de l’1 al 10.
b. EXPLICACIÓ DE LA FALLA (màxim 15 punts):
i. Podrà ser en vers o en prosa. Es valorarà l’explicació i la crítica local.
Puntuable de l’1 al 15.
c. CONTINGUTS (màxim 50 punts):
i. Protocol. Es valorarà la presentació de la comissió major, de la
infantil, corts d’honor i la manera de destacar les falleres majors.
Puntuable de l’1 al 5.
ii. Qualitat dels treballs d’investigació. Es valoraran els treballs
d’investigació relacionats amb les falles de Xàtiva. Puntuables de
l’1 al 15.
iii. Qualitat dels articles d’opinió. Puntuables de l’1 al 15.
iv. Contingut infantil. Es valorarà qualsevol apartat destinat al públic
infantil. Puntuable de l’1 al 5.
v. Intenció Satírica. Es valorarà la qualitat dels articles satírics, versos,
dibuixos satírics... Puntuable de l’1 al 5
vi. Coherència temàtica. Es valorarà la coherència temàtica del llibre
amb els monuments. Puntuable de l’1 al 5.

5. S’han de presentar 3 llibres fins el dia 9 de Febrer de 2023 a la seu de la Junta
Local Fallera de Xàtiva fins les 21 hores alçant-se acta dels llibres presentats.

6. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels
drets i les obligacions que se’n deriven.

7. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les seues bases, així
com la decisió del jurat, que serà inapel·lable.

8. És condició indispensable, que els llibres de les comissions, facen referència a que

les falles de Xàtiva són declarades Bé d’Interès Cultural Immaterial i Festa
d’Interès Turístic Autonòmic, Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Aquesta informació anirà a la portada, contraportada o primera fulla interior.

9. S'atorgaran 6 premis de Llibret.

MILLOR COBERTA LLIBRE DE FALLES
(article 29 dels estatuts de la JLF de Xàtiva)

La JLF de Xàtiva convoca el Premi a la Millor Coberta del Llibre de Falles amb les
bases següents:

1. La presidenta de La Junta Executiva elegirà tres persones de reconegut prestigi com
a jurat. Aquests no han de pertànyer a cap comissió fallera ni a la pròpia Junta
Executiva.

2. Cada jurat qualificarà d’1 a 10 cadascuna de les portades presentades atenent a la
qualitat de les mateixes i temàtica fallera.

3. S’han de presentar 3 llibres fins el dia 9 de Febrer de 2023, a la seu de la Junta
Local Fallera de Xàtiva fins les 21 hores alçant-se acta de les cobertes presentades.

4. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels
drets i les obligacions que se’n deriven.

