PRESENTACIÓ
Tots els éssers humans iguals
en dignitat
“Sigues tu el canvi”.
Mahatma Ghandi

BASES

9a edició premi
Federico Mayor Zaragoza
Tortosa, curs 2015-2016

Ciutadans i ciutadanes
lliures, responsables
i compromesos
Concurs de bones pràctiques i accions
per a construir un món millor
“Les guerres neixen en la ment de les persones i, per tant,
és la ment de les persones
on cal bastir els baluards de la pau”
(Constitució de la UNESCO,
Londres 16 de novembre de 1945)
Commemoració 70 aniversari fundació UNESCO

Tots iguals. Amb una diversitat que arriba fins a la unicitat: cada
ésser humà únic, capaç de crear, la nostra esperança. Tots diferents, units per uns valors universals. Tots “lliures i responsables”.
En molt poc temps, hem passat de ser invisibles, anònims, obedients, atemorits, a poder expressar-nos lliurement, d’espectadors a actors, de súbdits a ciutadans que poden exercir plenament els seus drets i deures.
No deixem mai més les regnes del nostre destí en mans alienes.
Cada un amb el seu propi disseny, actuant en virtut de les seves
reflexions i mai més al dictat de ningú.
Preparats sempre per a les tres “c”, millor dit, “co”, que ens confereixen entitat i eviten la gregarització i l’uniformisme:
com - partir
co - operar
com- prometre.
L’essencial des del primer moment és com- partir, partir amb els
altres el que tenim, en una solidaritat no només material sinó,
com estableix la Constitució de la UNESCO, “intel·lectual i moral”.
I cooperar, és a dir, treballar junts. I comprometre’ns a no defallir.
Els canvis radicals que permetran el “nou començament” que
preconitza la Carta de la Terra no vindran de “dalt” sinó de “Nosaltres, els pobles...”. Dependran dels solcs que sapiguem cavar
en un terreny rocós, de les llavors que tinguem el coratge de
plantar a contravent. Només si som molts a fer un petit pas farem
un gran salt. Hem de portar a terme la gran transició de la força a
la paraula, d’una cultura d’imposició, domini, violència i guerra a
una cultura de trobada, diàleg, conciliació, aliança i pau.
Ara, per primera vegada en la història, som capaços d’expressar-nos, de participar, d’enfortir sistemes realment democràtics
que permetin fer front, amb el constrenyiment de processos potencialment irreversibles, als grans desafiaments actuals, especialment els que es deriven de les enormes desigualtats socials, de l’extrema pobresa que força emigracions des de països
en els quals es viu –i mor– en condicions inhumanes; i al canvi
climàtic i deteriorament mediambiental, que podrien portar a la
irresponsabilitat que el llegat intergeneracional quedés mutilat
per sempre.
Pau com a cultura, com a comportament quotidià. Educació per
ser, no per tenir. Educació és molt més que capacitació, és saber
“dirigir la pròpia vida”, ser un mateix, ser “nos-altres”.
S’acosten transformacions extraordinàries que permetran esmenar múltiples tendències presents i restablir un multilateralisme
democràtic que representi al conjunt de la humanitat i no només
a uns quants pròspers i poderosos que han volgut reduir la governança mundial a 6, 7, 8 o 20 països.
Per a la gran transició de la plutocràcia a la democràcia genuïna,
sigues tu el canvi!
Federico Mayor Zaragoza
16 de novembre de 2015

OBJECTIUS
- Donar a conèixer experiències d’escoles,
instituts, entitats, institucions o equips de
voluntariat que contribueixin a formar persones lliures, responsables i compromeses.
- Potenciar accions on els individus són crítics, solidaris i actius socialment, de manera que donin sentit als valors democràtics.
- Fer visible i reconèixer activitats i vivències
tant innovadores com creatives que aportin
eines de transformació personal i social.

BASES
Els projectes presentats han de promoure:
- La formació de ciutadans i ciutadanes responsables, compromesos, crítics i constructius amb la societat.
- Les experiències educatives innovadores
que afavoreixin una educació integral.
- L’adquisició de valors i actituds de respecte als principis democràtics de convivència,
cooperació, solidaritat, tolerància i igualtats
tant en drets com en oportunitats.
- El compromís social amb l’entorn, la sostenibilitat i l’optimització de recursos.
- La millora de les relacions humanes, la promoció de l’equitat i la dignitat de totes les
persones, els drets humans, la interculturalitat, el diàleg i la pau.
- La participació comunitària, el treball en
xarxa i el foment de la solidaritat.
- L’impuls de nous models de convivència
plural i cohesió social.
- La utilització de processos creatius i artístics, així com el foment de l’ús de les TIC
com a eina transformadora.

DOTACIÓ

TERMINI PRESENTACIÓ TREBALLS

DIFUSIÓ

La dotació del premi és de 5.000 euros, que es
repartiran entre els guardonats de les tres categories.
Nota: Les entitats o institucions premiades els
dos últims anys, poden participar però no seran
reconeguts amb dotació econòmica.

Del 16 de novembre de 2015 al 20 de gener
de 2016

Les experiències seleccionades es donaran a
conèixer en un mapa d’experiències d’educació
comunitària a Catalunya de la Catedra d’Educació Comunitària de la Universitat Autonòma de
Barcelona-La Caixa.
Si s’escau també es posaran a disposició dels
mitjans de comunicació, entitats i institucions per
a la seva exposició o difusió.
L’organització es reserva el dret de difondre-les
amb finalitats no lucratives i sempre citant el nom
dels autors.
L’organització es reserva el dret de modificar
qualsevol punt d’aquestes bases si les circumstàncies ho requerissin. La participació en el 9è
Premi Federico Mayor Zaragoza pressuposa l’acceptació de les seves bases.

CATEGORIES
1. Educació: Centres escolars, comunitats educatives, serveis educatius, equips de professionals de l’ensenyament formal i no formal,
AMPAs, escoles d’arts i de música…
Dotació: 2.000 €
2. Social, cultural: Entitats sense ànim de lucre,
equips de voluntariat, biblioteques, serveis socials, centres culturals…
Dotació: 2.000 €
3. Categoria especial Terres de l’Ebre: Participants de les categories anteriors amb accions
i experiències desenvolupades a les Terres de
l’Ebre.
Dotació: 1.000 €

Organitza:

Cal omplir el formulari que trobareu al lloc web
www.unescotortosa.cat i enviar-lo juntament
amb els documents que s’adjuntin per a
complementar la descripcció de l’experiència a
premifmz@unescotortosa.cat

JURAT
El jurat estarà format per persones vinculades
al món educatiu, social i de la comunicació. Es
valoraran tots els punts esmentats a les bases.

LLIURAMENT DE PREMIS
L’acte de lliurament de premis, està previst el
16 d’abril de 2016, tindrà lloc a Tortosa, serà
presidit pel professor Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundación Cultura de Paz i
exdirector general de la UNESCO.

Amb el suport de:

FUNDACIÓ PRIVADA DURAN&MARTÍ

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Serveis Territorials del Baix Ebre

INSCRIPCIONS
www.unescotortosa.cat

INFORMACIÓ
premifmz@unescotortosa.cat

