
XI BIENNAL LITERÀRIA DE RODONYÀ  
 
"1714-2014: Reflexions sobre la Catalunya actual" 
 
 

Enguany, la Biennal Literària de Rodonyà arriba a la 
seva onzena edició i tractarà el gènere de l’assaig 
sobre el tema "1714-2014: Reflexions sobre la 
Catalunya actual", en el marc dels actes de 
commemoració del Tricentenari. El treball literari 
s’ha de presentar en llengua catalana, escrit a 

màquina o ordinador, format DIN-A4, i l’extensió màxima serà de 10 fulls (a una sola 
cara). Si s’utilitza ordinador, la lletra serà Times New Roman o Arial (mida 12) i 
interlineat simple. En tot cas, s’ha de respectar uns marges de 2-3 cm per banda per tal 
de facilitar la lectura. 
 
Per altra banda, els participants de la modalitat cartell logotip hauran de presentar un 
dibuix fet a mà o ordinador, a color o en blanc i negre, format DIN-A3, fent referència a 
la temàtica tractada i el text “XI Biennal Literària de Rodonyà”. 
 
En ambdós casos, és imprescindible que hi constin les dades del participant dins d’un 
sobre petit tancat dipositat juntament amb el treball que es presenti, en un sobre també 
tancat. Els treballs s’hauran d’enviar per correu o portar presencialment al lloc de 
recepció d’obres. Un jurat especialitzat s’encarregarà de valorar les obres participants. 
 
En la categoria treball literari hi podran participar les persones majors de 18 anys, i en la 
categoria cartell logotip s’hi podrà participar a partir de 15 anys. El primer premi del 
treball literari serà d’un import de 300 euros, i hi haurà un accèssit de 100 euros; el 
premi pel cartell logotip serà de 75 euros (per als menors d’edat, material didàctic). Es 
lliurarà un record de reconeixement a tots els participants. També s’editarà un dossier 
amb les obres participants, i serà consultable online. 
 
Els treballs, ja siguin les obres literàries com els logotips, s’adreçaran a la XI Biennal 
Literària de Rodonyà, i es recolliran com a màxim fins el dia 20 de juny del 2014. 
 
L’adreça d’enviament és la següent: Ajuntament de Rodonyà - Plaça Major, 5 - 43812 
Rodonyà (Tarragona, Catalunya). Per a més informació: Ajuntament de Rodonyà (Tel. 
977 62 85 28); Maite Serra (coordinació, Tel. 679 96 65 59 // mtst@tinet.org). Horari 
d’atenció als participants: de dilluns a divendres, de 17h a 19h. 
 
El certament es celebrarà el mes de juliol del 2014 (es confirmarà el lloc i la data als 
participants amb antelació). 


