
 

 
 

 

 

 

 

 

Bases dels premis

Els PREMIS ALBA DE NARRATIVA FANTÀSTICA PER 

A JOVES convocats per l'associació cultural El 
Biblionauta neixen de la necessitat de donar 
a conèixer, i reconèixer, la bona literatura de 
ciència-ficció, fantasia i terror feta per a joves 
en llengua catalana.  

Es tracta d'uns premis sense dotació econò-
mica, tot i que els guanyadors seran distingits 
amb un trofeu personalitzat. 

Normes 

Els Premis Alba són de caràcter popular, es 
concedeixen anualment i s'organitzen en 3 
rondes: 

Ronda prèvia.  
Llista d'obres candidates 

GENER-MARÇ. Ronda oberta a totes les edi-
torials perquè presentin al premi les seves 
obres candidates, segons els criteris d'elegibi-
litat estipulats més avall. L'organització publi-
carà la llista sencera d'obres el dia 15 de 
març al seu web. Les obres apareixeran llista-
des per editorials i s'ordenaran alfabètica-
ment. De cada editorial se'n farà publicitat 
dels enllaços de direcció web, Twitter i Face-
book. Cada obra candidata, també, enllaçarà a 
la fitxa corresponent en l'espai de la respec-
tiva editorial. 

 Candidats edició 2020 

Primera ronda. 
Selecció de finalistes 

MARÇ-SETEMBRE. Ronda restringida. Un cop 
feta pública la llista d'obres candidates, un ju-
rat d'experts de reconeguda trajectòria en el 
camp de la literatura per a joves (entre els 
quals hi haurà, com a mínim, un integrant de 
l'associació) seleccionarà, segons els criteris 
d'elegibilitat estipulats més avall, els finalis-
tes per a cadascuna de les dues categories. La 
llista definitiva d'obres finalistes es farà pú-
blica el dia 15 de setembre al web. 

 Finalistes edició 2020 

Ronda final. 
Elecció dels guanyadors 

SETEMBRE-OCTUBRE. En aquesta ronda hi 
podran participar tots els subscriptors de 
l'associació. Disposaran fins al 30 d'octubre 
per emetre un únic vot en cadascuna de les 
dues categories. La votació s'efectuarà tele-
màticament a través del propi web i l'organit-
zació vetllarà per a la transparència de tot el 
procés.  

NOVEMBRE. Els guanyadors seran anunciats 
en un acte públic al llarg del mes de novem-
bre. 

 Guanyadors edició 2020 
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Elegibilitat 

Millor llibre fantàstic per a joves escrit 
en català 

Serà elegible en aquesta categoria qualsevol 
llibre escrit originalment en llengua cata-
lana (en qualsevol de les seves varietats dia-
lectals), de temàtica fantàstica (entenent per 
gènere fantàstic la ciència-ficció, la fantasia, el 
terror sobrenatural i tots els gèneres afins i/o 
subgèneres que s'hi poden englobar), dirigit a 
joves d'entre 14 i 18 anys i publicat al llarg 
dels mesos de gener a desembre de l'any an-
terior.  

Millor llibre fantàstic per a joves traduït 
al català 

Serà elegible en aquesta categoria qualsevol 
llibre traduït al català (en qualsevol de les 
seves varietats dialectals), de temàtica fantàs-
tica (entenent per gènere fantàstic la ciència-
ficció, la fantasia, el terror sobrenatural i tots 
els gèneres afins i/o subgèneres que s'hi po-
den englobar), dirigit a joves d'entre 14 i 18 
anys i publicat al llarg dels mesos de gener a 
desembre de l'any anterior. Queden excloses 
les reedicions, però no les noves traduccions.  

 info@elbiblionauta.com
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