XI Concurs de Contes
‘‘Històries fòssils‘‘
L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont convoca l’onzena edició del concurs
de contes “Històries fòssils”, un concurs literari infantil-juvenil d’històries curtes al
voltant de la paleontologia.
El concurs es regirà d’acord amb les següents bases:
BASES DEL CONCURS
Participants: La participació és oberta a infants i joves, dividits en tres categories:
1a CAT: de 7 a 10 anys 2a CAT: de11 a 13 anys 3a CAT: de 14 a 16
Tema: “Can Mata, un abocador ple de tresors paleontològics”
L’any 2002 es va començar l’ampliació de l’abocador de residus de Can Mata, als Hostalets
de Pierola. Com que des de principis del segle XX se sabia que era una zona
extremadament rica en fòssils, mentre les màquines treballaven , sempre hi havia
paleontòlegs i paleontòlogues amb un ull a sobre les pales excavadores, atents a
qualsevol fòssil que pogués sortir. ¡I així va ser! Un bon dia va aparèixer un fragment de
crani amb aspecte de primat. Posteriorment es van excavar més de 80 fragments de
l’esquelet d’aquest individu que van anomenar “Pau” i que va viure a la zona fa 12 milions
d’anys. Els fòssils van permetre descriure una espècie que fins aleshores era desconeguda
per la ciència: Pierolapithecus catalaunicus.
Però en Pau només és una de les moltes troballes que s’han fet a Can Mata. Des de
principis del segle XXI s’ha recuperat milers de restes fòssils que pertanyen a altres
espècies de primats, però també altres mamífers com carnívors dents de sabre o
dinoteris, uns parents llunyans dels elefants actuals, amfibis i rèptils (entre ells, ¡tortugues
gegants!).
¡I és que a Catalunya tenim un dels jaciments del Miocè més importants del món! Fixeuvos si Can Mata és important que fins i tot la revista National Geographic en va publicar
un extens article i li va dedicar una portada l’any passat. Podeu llegir l’article en aquest
enllaç per buscar inspiració pels vostres relats.
Segur que se us acudeixen un munt d’històries possibles sobre els tresors d’aquest
abocador que ens encantarà llegir. Esperem els vostres relats!
Format: Els textos no poden superar les 1.000 paraules (sense incloure el títol) i han de
ser inèdits. En la primera categoria es valorarà que sigui un conte il·lustrat. Els treballs han
de ser en català i cada participant en podrà presentar només un.

Termini de lliurament: Els treballs s’han d’entregar al Museu de l’ICP o bé es poden enviar
per correu electrònic a museu@icp.cat a partir del dia 16 de novembre i fins al 28 de
febrer de 2022. En tots els treballs hi ha de constar el nom i cognoms de l’autor, telèfon
o correu electrònic de contacte i edat.
Premis: Els premis es lliuraran el dia 29 d’abril de 2022, en un acte amb motiu de la
celebració de Sant Jordi al Museu de l’ICP, sempre que la situació sanitària ho permeti. El
premi, per cadascuna de les 3 categories, consisteixen entrades gratuïtes per a l’espai
Dinosfera (a Coll de Nargó), al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià (a Vilanova de
Meià) i al Museu de la Conca Dellà (a Isona), tres espais museogràfics dedicats als
dinosaures. També es donarà un obsequi promocional a cadascun dels guanyadors.
Jurat: Els guanyadors seran escollits per un jurat proposat per l’Institut Català de
Paleontologia Miquel Crusafont i inclourà personal científic i vinculat a la comunicació.
Sobre les obres: Els autors dels contes cedeixen la propietat dels mateixos a l’Institut
Català de Paleontologia Miquel Crusafont qui, en qualsevol ús que en pugui fer, citarà
sempre l’autoria de cada obra.
La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.

