
I PREMI CARLES CORTINA 
FALLES UNESCO 2017 

La  FEDERACIÓ  LLETRES  FALLERES  convoca  la  II
edició del Premi CARLES CORTINA – FALLES UNESCO
al millor article publicat en un Llibret de Falla de la ciutat
de  València,  amb  l’objectiu  d’estimular  la  creació  i  la  reflexió  al
voltant  de  la  candidatura  de  l'Espai  Cultural  de  les  Falles
Valencianes  a  Patrimoni  Immaterial  de  la  UNESCO,  així  com
premiar l’esforç editorial que fan les comissions en els llibrets.

El  Premi  Carles  Cortina  –  Falles  UNESCO  està  patrocinat  per
l’Ajuntament de València. 

Els participants en el Premi Carles Cortina – Falles UNESCO hauran
d’acollir-se a les següents bases:

Primera
Els articles han de tractar qualsevol tema inclòs a la candidatura de
l'Espai Cultural de les Falles de València a Patrimoni Immaterial
de la UNESCO

Els articles han d’estar redactats en valencià, ser originals i publicar-
se en un llibret gran o infantil  de qualsevol comissió fallera de la
ciutat de València de l’exercici 2016-2017. 

Segona
S’establirà un premi dotat amb 800 euros, dividits en 400 euros per a
l’autor o autors de l’article i  400 per a la comissió de falla que el
publica  en  el  seu  llibret,  amb  l’acompanyament  d’un  diploma
acreditatiu i un estendard, respectivament. 

L’entrega  efectiva  de la  dotació  econòmica  estarà supeditada a la
presentació d’un exemplar del llibret de falla on es publica l’article
premiat.



Tercera
La participació en el  premi es farà de comú acord entre l’autor o
autors i la comissió de falla que publica l’article. Es podran presentar
al premi tants articles com es vulga, tant per part de la comissió com
per part de l’autor o autors.

Quarta
Els articles  han de tindre una extensió màxima de 8.000 caràcters
espais inclosos. Els treballs s’han d’entregar per correu electrònic, a
l’adreça: secretaria@lletresfalleres.info

Es  farà  constar  el  nom,  telèfon  i  adreça  de  correu  electrònic  de
l’autor o autors,  i el nom, telèfon i adreça de correu electrònic de
contacte de la comissió fallera que publica l’article en el seu llibret. 

En  qualsevol  dels  procediments,  la  Federació  Lletres  Falleres
garantirà  l’anonimat  dels  participants  davant  dels  membres  del
jurat.

El límit d’admissió de treballs  seran les 23.59 hores del dia 15 de
febrer de 2017.

Cinquena
El  jurat  el  nomenarà  la  Federació  Lletres  Falleres  entre  persones
relacionades amb la cultura i la festa de les Falles. Un membre de la
Federació actuarà de secretari del jurat, sense vot. La composició del
jurat es farà pública després del termini del lliurament dels articles.

Sisena 
Es  comunicaran  els  finalistes  als  mitjans  digitals  de  la  Federació
Lletres Falleres i de manera directa a les obres .

El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la Festa de les Lletres
Falleres, que serà passades les Falles i s’anunciarà amb antelació a
tots els participants.

https://clientes.1and1.es/Email_Summary;jsessionid=26A05B1D334247D638D9EE8D3B301232.TC1a?id=110280554


El veredicte del jurat es publicarà en la pàgina web dels Premis de
les Lletres Falleres www.lletresfalleres.info.

Setena 
La Federació Lletres Falleres es reserva el dret de reproduir l’article
premiat.

Huitena
La presentació d’articles al premi comporta l’acceptació plena de les
bases.  L’incompliment  de  les  bases  serà  motiu  d’exclusió  del
concurs.

En les circumstàncies no previstes en les bases, els participants s’han
d’ajustar a allò que resolga la Federació Lletres Falleres.

Novena
Els participants en els premis hauran d’incloure en una part visible
del llibret, de manera llegible, el text seguent:
“Este llibret participa en els premis de les Lletres Falleres (www.lletresfalleres.info)”. 

València, novembre de 2016

El Premi Carles Cortina – Falles UNESCO s’inclou en els Premis
de les Lletres Falleres
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