
I CONCURS DE POESIA SATÍRICA 

(NO REGULAT PER ESTATUTS) 

La JLF de Xàtiva convoca el I  Concurs de Poesia Satírica amb les  

bases següents: 

1. Pot participar qualsevol persona interessada major de 14 anys.  

2. El tema d’aquesta composició satírica ha d’estar relacionat amb el 

món de les falles i, per descomptat, ha d’estar escrit en valencià. 

La temàtica dels poemes serà lliure, haurà de tindre una visió 

crítica, irònica i humorística sent, al mateix temps, respectuosa. 

3. Pel que fa al premi es valorarà la temàtica, la mètrica, el ritme, la 

qualitat retòrica... Tindrà un nombre mínim de 12 versos i un 

màxim de 48, amb mètrica lliure. La poesia serà original i inèdita, 

no haurà estat premiada en cap altre concurs.  

4. Els treballs seran enviats al correu secretariajlfxativa@gmail.com 

en dos arxius diferents. Un, inclourà el poema junt amb un lema. I 
l’altre, el mateix lema junt amb les dades personals del seu 
autor/a. (Nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte). La JLF es 

compromet a garantir l’anonimat dels participants davant dels 
membres del jurat. 

5. Els treballs seran entregats fins el dia  1 de desembre de 2022 a 

les 23:59h. 

6. S’estableix un únic premi de 150€.  

 Si per la baixa qualitat dels treballs  presentats no hi haguera cap 

mereixedor de ser premiat, el jurat podrà declarar-lo desert. 

7. L’acta del jurat amb el/la guanyador/a serà pública i comunicada 

telefònicament al premiat/ada. 

8. L’obra premiada serà propietat de la Junta Local Fallera, es reserva 

el dret de reproduir el poema satíric premiat en el seu llibret faller 

o publicacions diverses. 

9. Totes aquelles qüestions que no estiguen reflectides en aquestes 

bases seran resoltes per la comissió de cultura de la Junta 

Local Fallera de Xàtiva. 

10. El jurat estarà format per tres persones idònies per a tal fi i serà 

designat per la Junta Local Fallera de Xàtiva. 
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11.  La presentació de treballs a aquest premi suposa la total acceptació 

de les  seues bases, així com la decisió del jurat, que serà 

inapel·lable. 

12. Les bases del present concurs es poden consultar a la pàgina web 

de la Junta Local Fallera de Xàtiva, www.fallesxativa.es 

13. El lliurament dels premis tindrà lloc el dia a la Gala de la Cultura,  

s’anunciarà amb antelació a les xarxes socials de la Junta Local Fallera. 

(Facebook, Instagram, web) 
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