PREMIS A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN LES FALLES 2016
BASE 1. Objecte i finalitat de la convocatòria
L’objecte de les presents bases és regular la convocatòria del Premi a l’ús
del valencià en les Falles 2016 amb la finalitat de premiar la normativització
lingüística en els textos i llegendes dels monuments fallers.
BASE 2. Requisits dels participants
Han de tractar-se de comissions falleres de la Pobla de Vallbona.
Cal

presentar el text en paper de les llegendes de la falla de l’exercici

2015/2016.
S’han de sol·licitar dins del termini establert.
BASE 3. Presentació de sol·licituds
Les comissions falleres interessades han de presentar les sol·licituds de l’1
de febrer fins al 4 de març de 2016 a l’Oficina Ajunta’t de l’Ajuntament
de la Pobla de Vallbona.
Caldrà presentar per registre d’entrada una sol·licitud general a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona i acompanyarla de tres exemplars en paper de les llegendes del monument faller en
sobre tancat en el termini esmentat en l’apartat anterior.
BASE 4. Composició del Jurat
El jurat estarà format per la regidora de Cultura i Patrimoni; la tècnica
lingüística de l’Agència de Promoció del Valencià i per un periodista de la
televisió local de La Pobla TV.
BASE 5. Criteris de valoració
Principalment es valora l’ús i la qualitat del valencià en els textos i llegendes
de la falla d’acord amb els criteris de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,
entitat que segons la Llei 7/1998 de la Generalitat Valenciana de Creació de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua té la competència de determinar la
normativa oficial del valencià.

També es tindran en compte altres criteris de valoració abans de la
confecció de l’acta:
-

La qualitat dels textos.

-

L’ús de l’enginy i la sàtira

-

La coherència intertextual (que els textos estiguen relacionats
entre si amb un tema global)

El jurat pot declarar desert el premi si considera que els elements
presentats no tenen la qualitat suficient o si comprova in situ que els textos
presentats no es corresponen amb els que hi van presentar.
BASE 5. Import dels premis
L’import dels premis serà de 200 € per al monument gran i de 100 € per a
l’infantil i d’un banderí acreditatiu.
Els premis anteriors s’imputaran a la partida pressupostària corresponent.
BASE 6. Lliurament dels premis
Els premis corresponents es lliuraran el dia 15 de març a les 18.30 h en
l’acte de lliurament de les comissions guanyadores.
BASE 7. Acceptació de les bases
El fet de participar en aquesta convocatòria comporta obligatòriament
l’acceptació total de les següents bases.

