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PREMI EXALTA D’OR 
(al millor discurs de mantenidor d’una Fallera Major del sector d’Algirós) 

 
L’Associació Cultural Falla Els Lleons-Poeta Mas i Ros convoca la primera edició del Premi Exalta d’Or al millor discurs 
pronunciat per un mantenidor de Falleres Majors del sector d‘Algirós del 2015, amb l’objectiu d’estimular la creativitat i la 
originalitat dels discursos dirigits a lloar la figura de les Falleres Majors, i reconèixer i posar en valor la figura del 
mantenidor. 
 
Els participants en el Premi Exalta d’Or hauran d’acollir-se a les següents bases: 
 
Primera 
Els discursos han de ser originals i dirigits indistintament a la Fallera Major o Fallera Major Infantil d’una comissió fallera 
que integra el sector d’Algirós. Se valorarà positivament que estiguen en valencià, la seua duració —no superior als 15 
minuts—, una correcta dicció, la transmissió del missatge, el respecte del públic cap al discurs i al mantenidor, i sobre tot que 
centre el seu discurs en exaltar la figura de la Fallera Major. 
 
Segona 
S’establirà un premi per al mantenidor i un altre per a la comissió de falla. 
 
Tercera 
La participació en el premi serà d’ofici per a totes les comissions falleres del sector d’Algirós, excepte en els casos en que una 
comissió o un mantenidor no ho desitgen, havent-lo de comunicar a l’adreça de correu electrònic <fallaleones@gmail.com> 
L’A.C. Falla Els Lleons-Poeta Mas i Ros, com a entitat organitzadora d’este premi, queda exclosa de la participació en el 
premi. 
 
Quarta 
El jurat es personarà en el lloc de l’exaltació per a valorar el discurs, independentment que les comissions envien el text 
—com a màxim deu dies després de l’acte—,només  per què el jurat el puga gastar com a recolzament a les posteriors 
deliberacions. 
A més, s’enviarà el nom, telèfon i adreça de correu electrònic del mantenidor, i el nom, telèfon i adreça de correu electrònic 
de contacte de la comissió fallera corresponent al següent correu electrònic: <fallaleones@gmail.com> 
 
Quinta 
El jurat el nomenarà l’A.C. Falla Els Lleons-Poeta Mas i Ros entre persones relacionades amb la festa de les Falles. Un 
membre de l’A.C. Falla Els Lleons-Poeta Mas i Ros actuarà de secretari del jurat, sense vot. 
 
Sexta  
El veredicte del jurat es donarà a conèixer en tots els mitjans de difusió que la nostra comissió fallera dispose. L’acte 
d’entrega dels premis tindrà lloc abans de la Setmana Fallera del 2015 i s’anunciarà amb antelació a tots els participants. 
 
Sèptima 
L’A.C. Falla Els Lleons-Poeta Mas i Ros es reserva el dret de reproduir el discurs premiat, sempre de comú acord amb el seu 
autor.. 
 
Octava 
La participació 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 l’A.C. Falla Els 
Lleons-Poeta Mas i Ros. 
Algirós, setembre de 2014 

 


