Èxit de participació en el I Premi de
narrativa infantil-juvenil en valencià ciutat
de Dénia
Dénia. 09.08.2018
Una vegada conclòs el termini d’al·legacions que han tingut els autors presentem el llistat
definitiu d’obres presentades al I Premi de narrativa infantil-juvenil en valencià Ciutat de
Dénia, organitzat per l’Ajuntament de Dénia, en col·laboració amb l’editorial valenciana
especialitzada en la publicació de llibres infantils i juvenils Andana Editorial, i dotat amb 3.000
euros i la publicació de l’obra guanyadora per part d’Andana Editorial:
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Estomàcum, de Poma
Malastrama i els titelles del món, de Puppet
El iaio Miquel sap més coses, de Betlem
Els poders del braçalet fantàstic, de Despertaferro
L’inexplicable misteri del iaio Lluc, de Plaerdemavida
La fórmula secreta de l’elixir màgic, de Kòkalun
Quatre hist@ries, de Xela
Afers de cavallers i coses que s’han de saber, d’El cavaller
Quatre monstres i un engany, per Quatre monstres
L’adéu de la princesa, de Plaerdemavida
L’holograma de la iaia Miquelina, de Dunbosc
Buscant fantasmes, de Marina Sèiphor
L’Olímpia i el mag informàtic, de Patricia Vicens
L’Alba i els set iraquians, de Maria Campàs
Una carrossa en forma de carabassa, d’Aenai
Un estiu que no acabe mai!, de Selegna Muro
El país del set, de Tusitala
La revolta dels habitatges, de Júlia Martí i Lluch
Els rabajols, d’Argus
El refugi del futur, de Professor M
El fabulós viatge d’Elsa, d’Elsa
Petit manual per a caçar ogres, de Marina Marés
Valor, Maria!, de Pere Aznar Romà
Les faules del merengue, d’Els merempossibles
Una història qualsevol, d’Abril
Onada: memòries d’una bona gossa (o no), d’Emily Cather
La bruixa Arramblallibres, de Celístia
La porta de color verd, de Peter Smile
L’arca de Noèlia, de Lluís Vicent 2018
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Què faria un corsari?, de Lola Alegre
La cova dels sorolls, d’Anemone
El secret de la gran maragda, de Lara Das
El príncep de Saturn, de Doctor Increïble.
Adriana i els Thanesians, de Thirty Dimitri
La llegenda de Bernat, el pirata malfadat, de Sadic
La Fresita i el Meló, de Stephen Hawking
L’illa dels records, de Mar Salada
El meu amic Pastagansa, d’El petit ximple
La fàbrica de polls, d’Arreplegamerdetes

Des de l’Ajuntament i des d’Andana editorial estem molt contents amb l’èxit de participació, ja
que un total de 39 obres presentades són una bona notícia per a la literatura infantil i juvenil
en valencià i pels lectors.
El jurat, que estarà compost per un representant de l’Ajuntament de Dénia, un representant
de la MaCMA, dos d’Andana Editorial i una persona especialista en literatura infantil, farà
públic el nom de l’obra guanyadora al mes d’octubre. Andana Editorial publicarà l’obra
guanyadora, cabent la possibilitat de publicar-ne altres presentades al concurs si el jurat ho
considera oportú. A principi del mes de desembre es farà la presentació pública del llibre.

