L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont convoca la desena 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: de 11 a 13 anys

3a CAT: de 14 a 16

Tema: El personal investigador de l’ICP va descriure al 2020 una nova espècie d’un
petit cocodril que va viure al que avui dia són els Pirineus fa més de 70 milions
d’anys, quan aquest territori estava habitat pels dinosaures. Aquest cocodril va ser
trobat a prop d’un niu d’ous de titanosaure, i els paleontòlegs i paleontòlogues
creuen que es devia alimentar de les cries quan sortien de l’ou.
La història d’aquest fòssil també és una mica enrevessada i és que algú va robar el
fòssil el dia abans que els investigadors el poguessin treure. Va estar desaparegut
durant unes quantes setmanes fins que un bon dia va aparèixer al mig d’una
carretera. Sembla que el lladregot va saber que els mossos l’investigaven i va
preferir desfer-se’n.
Per tots aquests motius, l’equip de recerca va batejar la nova espècia com a
Ogresuchus furatus, que vol dir “el cocodril-ogre que va ser robat”. Li van dir
“ogre” perquè s’alimentava de cries de dinosaure i “furatus” perquè ve del llatí
“robar”. Teniu més informació sobre aquesta història en aquest enllaç:
https://bit.ly/3iE68Ln
Com devia ser la vida d’aquest cocodril? Què feien els dinosaures quan el veien
venir? De què va morir? Qui devia robar el fòssil 70 milions d’anys després i per
què? Com es devien quedar els paleontòlegs quan van veure que havia
desaparegut? Segur que se us acudeixen un munt d’històries possibles que ens
encantarà llegir. Esperem els vostres relats!

Format: Els textos no poden superar les 1.000 paraules (sense 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 14 de
novembre de 2020 i fins al 28 de febrer de 2021. 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 30 d’abril de 2020, 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, consisteix en entrades
gratuïtes per a l’espai Dinosfera (a Coll de Nargó) i el Museu de la Conca Dellà (a
Isona), dos 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 científics i comunicadors.
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.

