
 
 

 

Concurs de relats i dibuixos “Les pintures de la Cova del Tabac” 

BASES 

L’Ajuntament de Camarasa amb la col·laboració del Centre d’Estudis del Patrimoni 

Arqueològic de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació Recerca i Difusió del 

Patrimoni Històric i amb el suport del Ministeri de Cultura i Esports convoca el concurs de 

relats i dibuixos “Les pintures de la Cova del Tabac”. 

Els participants hauran de presentar un relat i/o dibuix sobre la seva pròpia interpretació del 

conjunt de Pintures Rupestres de la Cova del Tabac, declarades Patrimoni Mundial per la 

UNESCO l’any 1998. 

 

CONVOCATÒRIA  

El concurs està dirigit a qualsevol persona interessada en la temàtica, establint-se les 
següents categories: 

- Categoria infantil-juvenil: fins als 16 anys. 
- Categoria adult: a partir dels 17 anys 
- Categoria escolar: tot l’alumnat des d’educació infantil fins a batxillerat de tots els 

centres de Catalunya i Aragó. Sent la participació col·lectiva per grup-classe. 
 

TEMÀTICA 

Una interpretació lliure de les Pintures de la Cova del Tabac. Aquesta temàtica pot incloure 
des de com les van fer els grups prehistòrics fa més de 5.000 anys fins que podem significar 
aquestes pintures, entre d’altres aspectes però l’eix principal sempre han de ser les pintures 
de la Cova del Tabac. 

 

 CONDICIONS 

El format a presentar en el cas dels dibuixos, és un arxiu en format .jpg o tiff. 

El format a presentar en el cas dels relats és un arxiu word. La extensió del relat no pot 
superar les 300 paraules. 

El treball ha de ser original i inèdit. 

El disseny, estil així com continguts són lliures sempre que es centrin en les temàtiques del 
concurs. 

El treball ha de ser individual, només a la categoria escolar s’accepten treballs col·lectius. 

Només s’admetrà una proposta per participant. 

 

ENTREGA I TERMINI 

El termini de presentació comença el 29 de novembre de 2021 i finalitza el 31 de desembre 
de 2021. 

La presentació dels relats i/o dibuixos participants es presentaran per correu electrònic a 
espaiorigens@gmail.com, indicant en l’assumpte Concurs “Les pintures de la Cova del  
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Tabac”. Al cos de l’email s’indicarà la categoria en la qual es vol concursar així com un 
pseudònim per tal d’identificar a l’autor/a de la obra presentada. 

 

GUANYADORS/GUANYADORES DEL CONCURS 

Es donaran a conèixer els guanyadors/guanyadores del concurs durant la segona quinzena 
del mes de gener de 2022. 

Es formarà un jurat conformat per 3 persones vinculades amb el món l’arqueologia i el 
patrimoni.  

S’estableix, que una de les categories del concurs pugui ser escollida per les votacions dels 
usuaris de xarxes socials, sent durant la primera quinzena del mes de gener de 2022 la 
publicació de les obres rebudes i sent el que més agrades tingui l’obra guanyadora. 

 

DIFUSIÓ DE LES OBRES 

Els participants autoritzen a la organització a publicar els treballs presentats a més de fer-
ne difusió via web o mitjançant qualsevol mitjà de difusió. 

Es podrà realitzar una exposició amb els treballs rebuts al concurs o amb una selecció dels 
mateixos. 

 

PREMIS 

S’estableix un premi per cadascuna de les categories establertes: 

- Categoria infantil i juvenil i categoria adult: taller experimental i de recreació d’art 
rupestre pel guanyador/a i 3 persones més acompanyants al Centre Espai Orígens 
de Camarasa. 

- Categoria escolar: taller experimental i de recreació d’art rupestre per tot el grup-
classe participant al Centre Espai Orígens. 

-  

CONTACTE 

En cas de dubte contactar amb el Centre Espai Orígens mitjançant els següents canals: 

- Telefònicament al 973420427- extensió 2 
- Via email a espaiorigens@gmail.com 

 

 

 

 


