No
ota de Prensa embarga
ada ata as
a 20:30
0 h de ho
oxe ven
nres.

Do
obre Prem
mio d
da Ed
dición
n de G
Galicia
pa
ara dous título
t
os de Alva
arello
os
Sobrre ruínas, de
d Xesús
Rába
ade Pared
des,
MELLLOR LIBRO DE
D POESÍA
DE 20
013.
Canttares galleegos, hoxe,
de P
Pilar García
a Negro,
MELLLOR LIBRO DE
D NON
FICCIIÓN DE 2013
3.
Beta
anzos, 21 de
d marzo
de 2014.‐ Dou
us títulos
publlicados durrante o
pasaado ano porr
Alvarellos Edito
ora
mereeceron hoxxe o
recoñecemento
o da
Asocciación Galeega de
Edito
ores duran
nte a gala
anuaal onde se entregan
e
oss Premios d
da Edición de Galicia, cuxa novenna edición tivo
t
lugarr no Liceo de
d Betanzo
os .
ume SOBRE RUÍNAS, de X
Xesús Rábaade Paredes, galardoaado co Prem
mio
Trátaase do volu
Ánxeel Casal ao Mellor Lib
bro de Poeesía de 201
13, e o ensa
aio de Maríía Pilar García
Negrro, CANTAREES GALLEGOS, HOXE. UNHAA LECTURA ACTUALIZADA
A
A DE ROSALÍA
A DE CASTRO, que
obtivvo o Premio
o Ánxel Cassal ao Melllor Libro de
d Non Ficc
ción de 20
013.
Sobrre ruínas, pu
ublicado o pasado novvembro, xaa fora recoñ
ñecido hai ddous mesess
polos lectores do
d portal dixital de cu
ultura galeg
ga Fervenza
as Literariaas como o
Mellor libro de Poemas do
o Ano. O en
nsaio de Pillar García Negro,
N
Canttares galleg
gos,
hoxee, que saíu á venda en marzo de 2
2013, recib
biu, pola súa banda, unn amplo
recoñecemento
o nas máis de
d dez pressentacións e conferen
ncias da auttora levada
as a
cabo
o por toda Galicia
G
e en
n Madrid du
urante o an
no pasado.
A sellección doss gañadoress levouse a cabo tras unha
u
prime
era fase de votación na
n
que p
participaro
on todos oss editores d
da Asociació
ón Galega, e logo a de cisión finall dun
xuraado integrado por cincco especialiistas.
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