
MEMBRES DELS JURATS



Bases Generals

1. L’obra premiada serà publicada durant els 2 
mesos posteriors a l’anunci del veredicte, i per 
a tal efecte es firmaran els respectius contractes 
d’edició. Els guanyadors autoritzen a l’Ajunta-
ment els drets de reproducció, divulgació pú-
blica i edició del llibre, fent constar en tot mo-
ment el nom de l’autor/a, per un període de 10 
anys.

Causes motivadores de la pèrdua del premi
2. L’autor o els autors premiats es comprome-
ten a lliurar l’obra finalitzada dins del mes 
posterior a l’anunci del veredicte. La no-pre-
sentació de l’obra en aquest termini suposa la 
pèrdua del premi.
3. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 
del 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, informem que les dades 
dels participants únicament s’utilitzaran per a 
la gestió del premi. Presentació i identificació 
dels treballs.

Presentació i identificació dels treballs
4. Les obres que opten als premis es trametran 
al Registre General de l’Ajuntament de Beni-
carló (carrer de Ferreres Bretó, 10 - 12580 Be-
nicarló. Tel +34 964 47 00 50). L’enviament es 
farà amb un SOBRE A que contindrà el tre-
ball en suport informàtic dins d’una memò-
ria USB. En l’anvers del sobre s’especificarà el 
nom del premi al qual s’opta, el títol de l’obra 
i el pseudònim de l’autor. Com a remitent hi 
constarà el pseudònim i l’adreça de l’autor. El 
SOBRE B es presentarà tancat dins del sobre 
A. En l’anvers del sobre s’especificarà el títol de 
l’obra, el pseudònim utilitzat i un número de 
telèfon de contacte; i, a l’interior, hi constarà 
el document amb les dades personals dels par-
ticipants, noms i cognoms, l’adreça postal, el 

telèfon de contacte i l’adreça electrònica, així 
com una fotocòpia del DNI o passaport i una 
breu nota bibliogràfica.
5. El termini de presentació d’originals s’obri 
amb la publicació d’aquestes bases i finalitza 
el 20 d’octubre de 2019. No s’admetran obres 
amb registre d’entrada posterior a aquesta data. 
La decisió del jurat es farà pública en el mes de 
novembre de 2019. Durant el temps que dure 
la convocatòria, els participants no podran re-
tirar el projecte.
6. El lliurament dels premis tindrà lloc el dis-
sabte 16 de novembre de 2019.
7. En el cas d’haver-hi una incidència tècnica 
amb el suport informàtic, l’autor disposarà de 
5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comp-
tats a partir de la comunicació per part de 
l’Ajuntament de  Benicarló i seguint els canals 
que s’indicaran a tal efecte.
8. Els originals no seleccionats es retornaran 
als autors que ho sol·liciten després del vere-
dicte del jurat a l’adreça postal que figure en el 
sobre tancat, i a ports deguts. Transcorregut un 
mes des de la decisió del jurat, els originals no 
reclamats es destruiran.
9. La participació en aquesta convocatòria im-
plica l’acceptació íntegra de les bases. Qualse-
vol eventualitat no prevista en aquestes bases 
serà resolta pel jurat.
10. Els jurats estaran integrats de manera pari-
tària pel que fa al gènere en el seu conjunt.
Nota. Per a informació tècnica contacteu amb 
Onada Edicions:
onada@onadaedicions.com
tel. (+34) 964 47 46 41.



Convocatòria
L’Ajuntament de Benicarló en col·laboració 
amb l’Editorial Onada Edicions, amb la finali-
tat d’incentivar i promocionar la lectura a través 
dels àlbums il·lustrats destinats al públic infan-
til, convoca el VI Premi Internacional d’Àlbum 
Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló.
Bases
Definició i objecte del concurs
1. El VI Premi Internacional d’Àlbum Infan-
til Il·lustrat Ciutat de Benicarló vol situar la 
ciutat de Benicarló com a capital cultural del 
territori. Així, entenem el fet cultural com un 
motor de desenvolupament imprescindible. És 
per això que el Premi Internacional d’Àlbum 
Infantil Il·lustrat neix amb vocació d’excel·lèn-
cia i, per tant, de projecció nacional, estatal i 
internacional. A més a més, cal sumar el valor 
afegit que aporta aquesta modalitat, com ara 
potenciar el gust dels primers lectors.
Es consideraran àlbums il·lustrats, als efectes 
de les presents bases, aquells llibres en els quals 
la història es conte a través de les imatges i dels 
textos, de manera que tots dos es complemen-
ten de forma coherent i harmònica i dirigides 
al públic infantil. La il·lustració ha de tenir un 
pes específic igual o superior al del text.
Requisits dels participants
2. Podran optar al Premi Internacional d’Àl-
bum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló au-
tors de qualsevol nacionalitat amb obres il·lus-
trades de temàtica lliure, escrites en valencià, 
castellà o anglès i dirigides a un públic infantil.
Criteris objectius per a l’atorgament dels premis
3. El premi es concedirà al millor projecte edi-
torial d’àlbum il·lustrat presentat. L’obra no ha 
d’estar necessàriament finalitzada i haurà de 
ser proporcional al format 210 mm x 210 mm 
tancat. L’extensió no ha de ser superior a les 

32 pàgines interiors (sense comptar guardes ni 
cobertes). Les il·lustracions podran ser a doble 
pàgina (un màxim de 16 il·lustracions). El ju-
rat tindrà present per a la concessió del premi 
tant l’apartat literari com la qualitat artística 
de les il·lustracions i l’originalitat i l’adequació 
del conjunt del projecte.
4. Cada autor o autors hauran de ser propie-
taris dels drets del text i les imatges per evitar 
reclamacions de tercers.
5. Els participants hauran de presentar un o més 
projectes amb les següents característiques:
• Un document descrivint en què consisteix el 
projecte i, si escau, les especificitats tècniques 
per a l’edició final de l’obra.
• Una maqueta completa del projecte d’àl-
bum, que inclourà text i il·lustració.
• Un mínim de 3 exemples d’il·lustracions com-
pletament acabades, on es mostren escenes clau 
del llibre.
• Una proposta de guardes.
• La part literària no haurà de superar els 3.000 
caràcters (amb espais inclosos).
Premi
6. S’estableix un premi de 5.000 €, en concepte 
dels drets d’autor, subjecte a les retencions fiscals 
que legalment corresponguen. Aquest import es 
farà efectiu quan l’autor o els autors presenten 
l’obra acabada per a la seua publicació.
7. L’obra guanyadora es publicarà dins de la col-
lecció ‘Imagina’ del catàleg d’Onada Edicions.
Jurat
8. El president del jurat ho serà l’alcalde o re-
gidor/a en qui delegue i persones reconegudes 
dins del món literari i la il·lustració infantil. 
Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajunta-
ment o funcionari en qui delegue. La decisió 
del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà 
declarar desert i ex aequo.

VI Premi Internacional  
d’Àlbum Infantil Il·lustrat 



VI Premi Internacional  
d’Àlbum Infantil Il·lustrat 

• Membres del jurat •

Ignasi Blanch Gisbert

(Roquetes, 1964). És il·lustra-
dor. Llicenciat en Belles Arts i 
especialitzat en tècniques d’im-
pressió i gravat al centre Küns-
tlerhaus Bethanien. Fou esco-
llit com a únic representant de 
l’estat Espanyol en el projecte 
internacional East Side Gallery 
per il·lustrar un mural al mur 
de Berlín. Actualment treballa 
com a il·lustrador per a diver-
ses editorials i col·labora amb el 
Saló del Llibre Infantil i Juvenil 
de Saarbrücken. Ha obtingut 
diversos premis, com el premi 
Llibreter d’Àlbum Il·lustrat i 
el Serra d’Or. És professor i co-
ordinador de l’especialitat d’il-
lustració a l’Escola de la Dona 
de la Diputació de Barcelona. 
Recentment ha publicat els àl-
bums il·lustrats El riu, adaptació 
del poema de Gerard Vergés, i 
Liv-on, treball conjunt amb la 
cantant Olivia Newton-John.

Verònica Cantó Doménech

(Cocentaina, 1964). Llicencia-
da en Filosofia i Lletres, secció 
de Filologia Catalana per la 
Universitat d’Alacant. Ha estat 
professora de valencià i autora 
de diversos llibres destinats a 
l’ensenyament i l’aprenentat-
ge del valencià, com Ortografia 
Valenciana; Els nostres verbs; Els 
pronoms febles; Diftongs, accen-
tuació i dièresi; Valencià pas a 
pas o Gramàtica valenciana. Ha 
estat presidenta de l’Associa-
ció d’Editors del País Valencià. 
Des de l’any 2001 és membre 
de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua.

Fernando Foix Fabregat 

(Benicarló, 1985) És il·lustra-
dor i artista faller.  Té forma-
ció d’enginyer tècnic industri-
al, especialitzat en mecànica. 
Centrat en els monuments in-
fantils, planta la seva primera 
falla al 2013. Ha plantat falles 
en Almussafes (4), Benicarló 
(8) i València (7), així com Fo-
gueres en la localitat d’Alacant 
(5). Ha aconseguit un total de 
8 primers premis i 5 ninots 
indultats. L’any 2019 debuta 
en secció especial infantil de 
València amb la falla Duc de 
Gaeta-Pobla de Farnals. Ha 
dissenyat  diverses falles de 
secció especial de València. 
També es autor de les Il·lustra-
cions del llibre 40 anys de fa-
lles. Benicarló 1973-2013 i de la 
novel·la Trons d’avís de Pedro 
Manchón Pau (2016).



Convocatòria 
L’Ajuntament de Benicarló en col·laboració 
amb l’Editorial Onada Edicions, amb la finali-
tat d’incentivar i promocionar el coneixement 
a través d’obres de divulgació científica adreça-
des al públic general, convoca el IV Premi de 
Divulgació Científica Ciutat de Benicarló. 
Bases 
Definició i objecte del concurs 
1. El IV Premi de Divulgació científica vol situ-
ar la ciutat de Benicarló com a capital cultural 
del territori. Així, entenem el fet cultural com 
un motor de desenvolupament imprescindi-
ble. És per això que neix amb vocació d’excel-
lència i, per tant, de projecció nacional, estatal 
i internacional. A més a més, cal sumar el valor 
afegit que aporta aquesta modalitat: la ciència 
com a promoció del talent.
Es consideraran obres de divulgació científica, 
als efectes de les presents bases, aquells llibres 
de difusió popular del coneixement científic i 
tecnològic.
Requisits dels participants 
2. Podran optar al Premi de Divulgació Cien-
tífica Ciutat de Benicarló autors de qualsevol 
nacionalitat amb obres de temàtica lliure, es-
crites en valencià, castellà o anglès.
Criteris objectius per a l’atorgament dels premis 
3. L’extensió no ha de ser inferior a 150.000 
caràcters (amb espais inclosos) ni superior a 
250.000 caràcters (amb espais inclosos). Se se-
leccionaran exclusivament les obres de divul-
gació científica, i se’n valorarà l’interès cientí-
fic, la divulgació de qualsevol branca del saber, 
la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra.
4. Cada autor o autors hauran de ser propie-
taris dels drets del text i les imatges per evitar 
reclamacions de tercers.

5. Els participants hauran de presentar l’obra 
acabada. Aquesta informació s’aportarà en su-
port PDF.
Premi 
6. S’estableix un premi de 5.000 €, en concep-
te dels drets d’autor, subjecte a les retencions 
fiscals que legalment corresponguen. Aquest 
import es farà efectiu quan l’autor o els autors 
presenten l’obra acabada per a la seua publica-
ció.
7.L’obra guanyadora es publicarà dins de la col-
lecció ‘La Nau’ del catàleg d’Onada Edicions.
Jurat 
8. El president del jurat ho serà l’alcalde o re-
gidor/a en qui delegue i persones reconegudes 
dins del món literari i la divulgació científica. 
Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajunta-
ment o funcionari en qui delegue. La decisió 
del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà 
declarar desert i ex aequo.

IV Premi de Divulgació  
Científica 



IV Premi de Divulgació  
Científica 

• Membres del jurat •

Elsa Beltrán Catalán

(Benicarló). Veterinària especia-
litzada en neurologia i neuroci-
rurgia. L’any 2011 va obtenir la 
diplomatura pel Col·legi Euro-
peu de Neurologia Veterinària, 
institució de la qual forma part 
actualment com a presidenta 
del Comitè d’Educació. Paral-
lelament, treballa com a docent 
a la Universitat de Londres des 
de l’any 2014, com a professora 
de neurologia i neurocirurgia 
veterinària. En el camp de la 
investigació, ha publicat més 
de 50 articles en revistes i capí-
tols de llibres d’abast interna-
cional, i és editora del llibre de 
Neurologia Veterinària de l’As-
sociació Britànica de Animals 
Menuts (British Small Animal 
Veterinary Association) i edito-
ra associada de la revista Fronti-
er Veterinary Science.

Blanca Ferrer Lores

(Benicarló). És metgessa espe-
cialista en hematologia i he-
moteràpia. Ha estat fundado-
ra de l’associació ABACS per 
a la divulgació de la Ciència 
i la Salut, entitat amb la qual 
ha coorganizat 8 edicions de 
la Setmana de la Ciència de 
Benicarló.

Maria Josep Picó Garcés

(Sagunt, 1973). És periodista, 
escriptora i divulgadora cien-
tífica. Llicenciada en Ciències 
de la Informació, ha dirigit la 
revista Nat, de divulgació cien-
tífica i mediambiental. Ha es-
tat reconeguda amb el Premi 
Nacional de Periodisme Am-
biental. Actualment treballa 
en la Càtedra de Divulgació 
de la Ciència de la Universi-
tat de València i és professora 
universitària. Col·labora amb 
la revista Mètode i amb dia-
ris com Levante-EMV, Infor-
mación, Diari de Mallorca o 
Diari de Girona. Ha publicat 
diversos llibres, com El canvi 
climàtic a casa nostra o El Pla-
neta i tu. Idees pràctiques per a 
cuidar el medi ambient.



Convocatòria 
L’Ajuntament de Benicarló en col·laboració 
amb l’Editorial Onada Edicions, amb la fina-
litat d’incentivar i promocionar la lectura i 
preservar la memòria històrica i social a través 
d’obres de literatura memorialística adreçades 
al públic general, convoca el IV Premi de Nar-
rativa Memorialística Ciutat de Benicarló.
Bases 
Definició i objecte del concurs 
1. El IV Premi de Narrativa Memorialística vol 
situar la ciutat de Benicarló com a capital cul-
tural del territori. Així, entenem el fet cultural 
com un motor de desenvolupament imprescin-
dible. És per això que neix amb vocació d’excel-
lència i, per tant, de projecció nacional, estatal 
i internacional. A més a més, cal sumar el valor 
afegit que aporta aquesta modalitat, vinculada 
tant amb potencialitats del territori com amb 
les necessitats d’una ciutat moderna i amb pro-
jecció de futur: la memòria com a virtut.
Es consideraran obres de literatura memori-
alística, als efectes de les presents bases, aquells 
llibres que s’ubiquen en gèneres com l’autobio-
grafia, la biografia, la crònica, les memòries, el 
dietari, l’epistolari, etc.
Requisits dels participants 
2. Podran optar al Premi de Narrativa Memori-
alística Ciutat de Benicarló autors de qualsevol 
nacionalitat amb obres de temàtica lliure dins 
dels gèneres enumerats, escrites en valencià.
Criteris objectius per a l’atorgament dels premis 
3. L’extensió no ha de ser inferior a 180.000 caràc-
ters (amb espais inclosos) ni superior a 300.000 
caràcters (amb espais inclosos). Se seleccionaran 
exclusivament les obres de literatura memori-
alística, i se’n valorarà l’interés del personatge, 
l’interès dels fets, la creativitat i el llenguatge 
emprat a l’obra.

4. Cada autor o autors hauran de ser propie-
taris dels drets del text i les imatges per evitar 
reclamacions de tercers.
5. Els participants hauran de presentar un o més 
projectes amb les següents característiques:
• L’obra acabada. Aquesta informació s’aporta-
rà en suport PDF.
Premi 
6. S’estableix un premi de 5.000 €, en concepte 
dels drets d’autor, subjecte a les retencions fis-
cals que legalment corresponguen. Aquest im-
port es farà efectiu quan l’autor o els autors pre-
senten l’obra acabada per a la seua publicació.
7. L’obra guanyadora es publicarà dins de la col-
lecció del catàleg d’Onada Edicions vinculada 
al gènere corresponent del llibre.
Jurat 
8. El president del jurat ho serà l’alcalde o re-
gidor/a en qui delegue i persones reconegudes 
dins del món literari. Actuarà de secretari o se-
cretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui 
delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, 
i el premi es podrà declarar desert i ex aequo.

IV Premi de Narrativa 
Memorialística 



IV Premi de Narrativa 
Memorialística 

• Membres del jurat •

Sílvia Cóppulo Martínez

(Mataró, 1958). És llicenciada 
el Psicologia i doctora en Co-
municació i Humanitats per 
la Universitat Ramon Llull. 
Va iniciar la seua carrera a 
emissores com Catalunya Rà-
dio, en la qual va compaginar 
amb la participació a progra-
mes de TV3 com La vida en un 
xip o la direcció i presentació 
del debat Polèmic, a la matei-
xa cadena. L’any 1996 va fitxar 
per COMRàdio, i entre 2001 
i 2003 va presentar els debats 
informatius a Barcelona TV. 
Va tornar a Catalunya Ràdio 
a l’any 2009, i des d’aleshores, 
ha dirigit i presentat els pro-
grames El secret, El suplement, 
La vida i El Divan. En l’àmbit 
acadèmic, és professora a la 
Universitat de Barcelona.

Maribel Guardiola Savall

(Bolulla, 1973). És llicenciada 
en Filosofia i Lletres, en l’es-
pecialitat de Filologia Valen-
ciana i Filologia Hispànica. 
Doctora en Llengua i Litera-
tura Catalanes per la Univer-
sitat d’Alacant, departament 
en el qual hi realitza docència 
actualment. Des de l’any 2017 
és membres de l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua.

David Meseguer Mañá

(Benicarló, 1983). És periodis-
ta freelance i doctor en Comun-
cació Social per la Universitat 
Pompeu Fabra. En la última 
dècada ha cobert conflictes a 
l’Orient Mitjà i el nord d’Àfri-
ca. Ha informat de les guerres 
de Síria, Líbia i l’Iraq, el con-
flicte del Sàhara Occidental i 
la qüestió kurda. La seua feina 
ha estat publicada a diaris na-
cionals com l’Ara o El Mundo 
i també a mitjans internacio-
nals com France 24 o Associ-
ated Press. Ha col·laborat amb 
el The New York Times i ha 
codirigit La revolució silenciosa, 
un documental sobre les kurds 
de Síria.



Convocatòria 
L’Ajuntament de Benicarló en col·laboració 
amb l’Editorial Onada Edicions, amb la finali-
tat d’incentivar i promocionar la lectura, la in-
novació i la preservació del patrimoni culinari 
i gastronòmic com a element històric i social 
a través d’edicions adreçades al públic general, 
convoca el IV Premi de Llibre Gastronòmic.

Bases 
Definició i objecte del concurs 
1. El IV Premi de Llibre Gastronòmic vol situar 
la ciutat de Benicarló com a capital cultural del 
territori. Així, entenem el fet gastronòmic com 
un motor de desenvolupament imprescindible. 
És per això que neix amb vocació d’excel·lència 
i, per tant, de projecció nacional, estatal i inter-
nacional. A més a més, cal sumar el valor afe-
git que aporta aquesta modalitat: el potencial 
gastronòmic del territori, que vol dir potencial 
turístic i, per tant, econòmic. Es consideraran 
obres gastronòmiques, als efectes de les presents 
bases, aquells llibres que s’ubiquen en els més 
diversos gèneres de ficció i no-ficció, amb la gas-
tronomia com a referent: receptaris, guies culi-
nàries, novel·les, llibres il·lustrats, assajos, etc.
Requisits dels participants 
2. Podran optar al Premi de Llibre Gastronò-
mic Ciutat de Benicarló autors de qualsevol 
nacionalitat amb obres de temàtica lliure dins 
dels gèneres enumerats, escrites en valencià.

Criteris objectius per a l’atorgament dels premis 
3. L’extensió no ha de ser inferior a 110.000 
caràcters (amb espais inclosos) ni superior a 
250.000 caràcters (amb espais inclosos). Se se-
leccionaran exclusivament les obres de temàti-
ca gastronòmica, i se’n valorarà l’originalitat de 
la proposta, l’interès dels continguts, la creati-
vitat i el llenguatge emprat a l’obra i les il·lus-
tracions i, sobre tot els que es fonamenten en 
els següents principis i valors que haurien de 
regir la gastronomia d’un territori:

• Compromís amb l’agricultura. Reconeixe-
ment de la feina del llaurador i de totes les per-
sones que “produeixen” allò que ens alimenta.
• Preservació del paisatge. Entès el paisatge 
com la terra que proveeix els ingredients de la 
cuina i que amb la seva singularitat ens impri-
meix caràcter a cada poble, regió o territori.
• Respecte pel medi ambient. Amb una cuina 
cada cop més sostenible i conscient amb el seu 
impacte mediambiental.
• Promoció de l’alimentació saludable. Una 
alimentació basada en els productes mediter-
ranis, amb les quantitats apropiades de cada 
aliment i de manera equilibrada.
• La recerca del sabor. L’habilitat de conjugar 
els punts anteriors sense renunciar a la recerca 
del plaer. 
4. Cada autor o autors hauran de ser propie-
taris dels drets del text i les imatges per evitar 
reclamacions de tercers.
5. Els participants hauran de presentar l’obra 
acabada. Aquesta informació s’aportarà en su-
port PDF.
Premi 
6. S’estableix un premi de 5.000 €, en concepte 
dels drets d’autor, subjecte a les retencions fis-
cals que legalment corresponguen. Aquest im-
port es farà efectiu quan l’autor o els autors pre-
senten l’obra acabada per a la seua publicació.
7. L’obra guanyadora es publicarà dins de la 
col·lecció del catàleg d’Onada Edicions vincu-
lada al gènere corresponent del llibre.
Jurat 
8. El president del jurat ho serà l’alcalde o re-
gidor/a en qui delegue i persones reconegudes 
dins del món literari i la gastronomia. Actuarà 
de secretari o secretària el de l’Ajuntament o 
funcionari en qui delegue. La decisió del jurat 
serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar 
declarar desert i ex aequo.

IV Premi de Llibre Gastronòmic
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• Membres del jurat •

Toni Massanés Sánchez

(Berga, 1965). És diplomat en 
cuina a Barcelona i Tolosa de 
Llenguadoc. L’any 1991 va ser 
un dels fundadors del col·lec-
tiu Joves Amants de la Cuina. 
Des de l’any 2003 és el direc-
tor general de la Fundació 
Alícia (ALImentació i Cièn-
CIA), el prestigiós centre de 
recerca gastronòmica i labo-
ratori d’alimentació respon-
sable, guardonat amb Premis 
com el Nacional de Gastrono-
mia Saludable de la RAEG o 
el Nacional de Recerca de la 
Fundació Catalana per la Re-
cerca. D’una altra banda, és 
investigador de l’Observatori 
de l’Alimentació de la Univer-
sitat de Barcelona i ha parti-
cipat en múltiples mitjans de 
comunicació.

Juanjo Roda Martínez

(Vinaròs). Va estudiar hote-
leria i turisme a l’Escola Costa 
Azahar de Castelló de la Plana. 
Va guanyar el Premi Auguste 
Escoffier de Château-Gontiere 
(França) al millor jove cuiner 
d’Europa i va emprendre viat-
ges per conèixer restaurants i 
cuiners de reconegut prestigi 
a escala nacional i internacio-
nal. En l’àmbit de la docència, 
imparteix en un institut de 
formació professional de cui-
na i gastronomia. Col·labora 
en mitjans de comunicació i 
ha publicat Els dolços i els sa-
lats als forns de Vinaròs (2010), 
La cuina del mercat de Vinaròs 
(2011) i La cuina de la gent de 
la mar (2017), guanyadora del 
Ciutat de Benicarló i el Premi 
al Llibre Millor Editat de la 
Generalitat Valenciana.

Anna Zaera Bonfill

(Santa Bàrbara). És llicenciada 
en Periodisme i màster en Re-
lacions Internacionals. L’any 
2010 posa en marxa Surtdeca-
sa.cat, un portal d’informació 
cultural de proximitat centrat 
en les Terres de l’Ebre que 
posteriorment ha obert altres 
edicions a la resta de Catalu-
nya. També és columnista de 
Vilaweb i ha participat en mit-
jans de comunicació com la 
revista Time Out, Agencia EFE 
o el Diari de Tarragona.



Palmarés dels Premis Literaris
Internacionals Ciutat de Benicarló

Edició
Any 2018

Edició
Any 2017

Edició
Any 2016

Edició
Any 2015

Edició
Any 2014

[Obra guanyadora del Premi 
al Millor Llibre Editat de la 
Generalitat Valenciana]

[Obra guanyadora del Premi 
Gourmand al millor llibre 
de cuina de peix i marisc en 
valencià/català]

[Obra guanyadora del Premi 
de la Crítica dels Escriptors 
Valencians en modalitat 
d’assaig]

[Drets venuts a Frància i la Xina]



Membres que han format part dels 
jurats dels Premis Literaris
Internacionals Ciutat de Benicarló

Enric Lluch 
escriptor

Héctor Mellinas 
expert en LIJ

Verònica Cantó 
membre de l’AVL

Vicente Arán
químic

Francesc Viadel
escriptor

Xavier Bellés
biòleg

Antoni Bassas
comunicador

Josep Martines
membre de l’AVL

Vicent Salvador
lingüista

Rocío Bonilla 
il·lustradora

Aitana Carrasco 
il·lustradora

Cristina Muñoz 
professora d’art

Ignasi Blanch 
il·lustrador

Paco Giménez 
il·lustrador

César Barceló 
il·lustrador

Javier F. Panadero 
divulgador científic

Jaume Barberà 
comunicador

Josep Santesmases 
escriptor

Carme Queralt 
antropòloga

Josep Sucarrats 
periodista

Antoni Ferrando 
membre de l’AVL

Jaume Biarnés 
cuiner

Juanjo Roda
cuiner

Avelino Ramón 
cuiner

Raúl Resino
cuiner

Pep Nogué
cuiner

Joan Borja 
divulgador científic

Manuel Milián 
periodista

Martí Domínguez 
divulgador científic

Lluís Meseguer 
membre de l’AVL

Sergi Querol 
biomèdic

Josep San Abdón 
crític literari

Manuel Boix 
il·lustrador

Mercè Climent 
escriptora

Juan Hernaz 
il·lustrador

Miguel Ángel Giner 
il·lustrador

Clara Berenguer 
experta en LIJ

web premisliterarisbenicarlo.org
twitter @premisblo

facebook @premisciutatdebenicarlo


