
III Premi de Narrativa Infantil-Juvenil en valencià Ciutat de Dénia 2020

Llistat provisional de treballs rebuts

El passat dia 1 de juny es va acabar el termini d’entrega de treballs que opten al III Premi de

Narrativa  Infantil-Juvenil  en  valencià  Ciutat  de  Dénia  2020,  obert  a  tots  els  escriptors,

qualsevol que siga la seua nacionalitat,  que hagen presentat obres  de narrativa originals  i

inèdites, escrites en valencià i adequades als lectors infantils (9-12 anys).

El  premi,  organitzat  per  l’Ajuntament de Dénia,  en col·laboració amb l’editorial  valenciana

Andana  Editorial  i  coordinat  per  la  Biblioteca  Pública,  està  dotat  amb  3.000  euros i  la

publicació de l’obra guanyadora en Andana Editorial.

Els autors tindran un termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions pertinents. Una

vegada resoltes aquestes, es publicarà el llistat definitiu a la web de l’Ajuntament de Dénia i a

la web d’Andana Editorial.

El jurat està compost per dos representants de l’Ajuntament de Dénia, un representant de la

MACMA, dos d’Andana Editorial i una persona especialista en literatura infantil.

El  veredicte  del  jurat,  que  serà  inapel·lable,  i  la  presentació  pública  del  llibre  es  farà  en

octubre.

Les obres que ens han arribat són:

o El somni americà, per I had a dream

o La carxofa galàctica i les coses impossibles , de Carme Valls

o La Queta al bosc dels castanyers, d’Orquídia Blanca

o El país de les aigües tranquil·les, de Fada

o La capseta de la Marissa, de La dona trista

o L’amor als cims, de Pelut

o Els contes del bosc de Bambú, de Wang Wei

o Bessons en la història, de Seraikala

o Mar bruta, de Margot Lafleur

o Heli Argilés i la roca segelladora, de Estel Guasp

o El país sense música, de El Joglar

o Relats amb banda sonora, d’Albada

o La caseta del tossal, d’el Deixant d’un somni



o Amb qui es vol casar el príncep?, de Garrofera

o El somriure de Panxo, de Papallona de colors

o L’increïble viatge de la Superpatrulla del Parc, de Magister fabularum
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