PREMI #PLF18
A UN TEXT
SATIRICOFALLER
BREU

La Federació de les Lletres Falleres (constituïda per la Falla Plaça de la Malva d’Alzira, la Falla el Mocador
de Sagunt, l’Associació d’Estudis Fallers, l’A.C. AMO i la Junta Local de Xàtiva ), junt a la plataforma Malalt
de Falles, Junta local d’Alzira, Junta Local de Torrent i COMFET, convoca el Premi #plf18 al millor text
Satiricofaller Breu #plf18.
El Premi #plf18 pretén visualitzar la creativitat satírica en els nous canals de comunicació que oferixen les
xarxes socials. El premi es desenvolupa a través de les xarxes socials i l’únic requisit per a participar-hi és
ser seguidor de la pàgina, del perfil o tindre Lletres Falleres uns dels cercles de Google+.
Els textos satiricofallers breus que opten al premi han de tindre un caràcter satíric (i també faller) i estar
escrits en valencià. A l’hora d’escollir el guanyador del premi, el jurat tindrà en compte la cohesió i creativitat
i valor literari del text obtingut. Malgrat que la llargària dels missatges està limitada i això és una dificultat
afegida a l’hora de generar la microcreació literària, els participants hauran de fer servir un llenguatge
llegible evitant l’ús d’abreviatures.
El text satiricofaller breu ha de publicar-se en Twitter, Facebook o Google+ abans les 00:00 hores del 14 de
febrer de 2018. Les persones interessades en participar des de Twitter han de fer-se prèviament seguidores
del perfil i publicar un text amb un màxim de 133 caràcters, seguit d’un espai i de l’etiqueta #plf18. Les
persones interessades a participar des de Facebook han de fer-se prèviament seguidores de la pàgina Lletres
Falleres de Facebook () i publicar un text amb un màxim de 133 caràcters. Al final del comentari s’ha d’incloure
un enllaç a la pàgina web amb el text «Premi #plf18 a un Text Satiricofaller Breu». Les persones interessades
a participar des de Google+ han d’incloure Lletres Falleres en un dels seus cercles i publicar un text amb un
màxim de 133 caràcters seguit de l’etiqueta #plf18, amb un enllaç a la pàgina web www.lletresfalleres.info
Hi haurà un primer premi d’un euro per cada caràcter emprat (espais inclosos), fins a un total de 140 euros
en metàl·lic, per descomptat! A banda, hi haurà 10 mencions a les millores piulades satíriques. Tots els
textos satiricofallers breus, tant posts com piulades, seran publicats o enllaçats des de la web.
El jurat estarà integrat per usuaris de Twitter reconeguts pel seu caràcter satíric i faller. El jurat tindrà en
compte la quantitat de vots o comentaris de cada text satiricofaller breu presentats i el nombre de RT en
els relats publicats en Twitter. La resolució del jurat es coneixerà en la gala de les Lletres Falleres, prevista
per a després de la setmana fallera.

Els participants eximixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol altra
transgressió de la legislació vigent en què pogueren incórrer els participants. Els autors dels textos
satiricofallers breus enviats al concurs cedixen els sues drets de reproducció a l’organització perquè els
expose en qualsevol de les pàgines web dels organitzadors i els divulgue a través dels seus comptes en
les xarxes socials. El premi es podrà declarar desert en cas que el jurat considere que cap dels textos
satiricofallers breus té la sàtira i la qualitat suficients. La participació en este concurs implica la plena
acceptació d’estes bases.
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