
1r Concurs literari infantil 
de Ràdio Manlleu

Bases:
1. Aquest concurs està obert a la participació de qualsevol infant que cursi primària de cicle mitjà a cicle 
superior.
2. Hi ha dues categories -  Categoria B: Cicle mitjà (3r i 4t) i Categoria A: Cicle superior (5è i 6è).
3. L’escrit no ha de superar les 20 línies. No hi ha extensió mínima.
4. Cada participant pot participar només una vegada.
5. Els vencedors s’anunciaran el dijous 21 d’abril i l’entrega de premis es farà el dissabte 23 d’abril, 
durant el programa especial que farà Ràdio Manlleu amb motiu de Sant Jordi a la plaça Fra Bernadí.

Lliurament dels escrits:
1. Data límit per presentar els escrits: diumenge, 17 d’abril, a les 23:59h.
2. Les obres s’han de presentar digitalment, en format WORD o PDF i s’han d’enviar al correu electrònic 
contacta@radiomanlleu.cat.
3. Al correu electrònic, a més de l’escrit adjunt, hi ha de constar les següents dades:
·Nom i cognoms del participant
·Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal
·Edat
·Curs escolar
·Escola
·Telèfon de contacte

Diu la llegenda...
… que per les terres de la ciutat de Montblanc hi vivia un drac ferotge que tenia 
aterrida a tota la població de la comarca. El drac, terrible, feia anys que devorava 
persones i remats sencers de bestiar i ningú podia viure tranquil. Un dia, el rei va 
decidir buscar una solució al problema: per poder portar una vida normal havien 
d’aconseguir que el drac no tingués gana i per això es va  decidir que cada dia 
oferirien a la bèstia una persona escollida a l’atzar i així la resta dels vilatans podrien 
viure tranquils, almenys per aquella jornada.

La sort va voler que la primera víctima en sacrifici fos la filla del rei. La jove i bella 
princesa va entrar en desconsol, però també tot el poble que l’estimava i l’adorava i 
que varen demanar clemència al pare de la noia. Però el rei, fidel a les seves deci-
sions, va acceptar el que l’atzar havia marcat i amb tota la seva pena va enviar a la 
seva estimada filla cap a la cova del drac, per al seu sacrifici.

Però, de sobte, muntat en un cavall blanc, va aparèixer un personatge misteriós...

- Aquí comença el teu final. - 
 


