
IV Premi de Narrativa Infantil-Juvenil en valencià Ciutat de Dénia 2021 

Llistat definitiu de treballs rebuts 

 

El passat 15 de maig es va acabar el termini d’entrega de treballs que opten al IV Premi de 

Narrativa Infantil-Juvenil en valencià Ciutat de Dénia 2021, 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. 

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: 

1. L’hort d’en Romero, per Pere Siscasoles 

2. Garrofó a la ciutat. Una aventura dels tramusssets, de la Rabosa roja 

3. Ja no sóc una xiqueta, d’Anana Dana Nana 

4. Viatjant en el temps, de Victor Torres 

5. L’extraordinari viatge de la jove sense records, de La bruixa de l’ermot 

6. Les aventures de Diània, de Diània Caravent 

7. Benfadats, de Q’s. C 

8. El fantàstic Hotel Mandarina, de Miss Clementina 

9. Granotes a l’assalt, de Laura Boro 

10. En quin mon vius, Aurora?, de Lorena Boreal 

11. L’home del meló, de Carbonera 

12. Les mars d’Otranto, d’En una mà 

13. El trombó de vares, de Corbella 

14. La palometa i tres històries més, de Querena 

15. Els Rabajols, de Moscatell 

16. La convidada de la mar, de Marcos Llàcer 

17. Els desitjos es complixen, de Ester Llopis 

18. El devorador de meravelles, d’Espurna 

19. El secret de les flames. El misteri del que  ens envolta, de SòlterCrew 

20. Un forat en un mur, de Jundin 

21. Quadern de l’extraordinari, d’Albertino 

22. Ulric de Barx,  de Xaloc 

23. En Pol i els genolluts, de Joana Moros 

24. La metamorfosi de Cornèlia Buch, de Carme Boïl 

25. Super pet, de Llufavà 

26. Viatge de treball, per À 

27. L’ànima d’Anima (del campament sahrauí al Montgó), de Bernat de Ventadorm 

 

Dénia, 14 de juny de 2021 


