
10a edició premi 
Federico Mayor Zaragoza

Tortosa, curs 2016-2017

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)

BASES

Avui disposem de molts diagnòstics sobre els diferents aspectes 
de la situació a escala mundial però no disposem de tractaments 
a temps. Com a científic, he d’insistir en la imperiosa i apressant 
necessitat d’actuar abans de què s’assoleixin punts de no retorn. 
D’altra manera el nostre llegat intergeneracional constituiria un 
fracàs històric imperdonable. Hem d’actuar urgits per les exigèn-
cies de processos potencialment irreversibles per a què la quali-
tat de la habitabilitat a la Terra no es deteriori. 

El sistema neoliberal, que ha marginat a les Nacions Unides 
substituint-les per grups plutocràtics (G6, G7, G8, G20) i, el que 
és encara pitjor, ha substituït els “principis democràtics” -que han 
de “guiar a la humanitat”, tal com queda lúcidament reflectit en la 
Constitució de la Unesco- per pautes mercantils, amplia progres-
sivament l’escletxa entre rics i pobres, ha reduït fins gairebé anul-
lar els suports al desenvolupament, de tal manera que moltes 
persones es veuen obligades a emigrar per les condicions inhu-
manes en els seus llocs d’origen, i no ha atès els requeriments 
de la sostenibilitat planetària. 

Per altra banda, la Unió Europea és exclusivament monetària, 
de tal manera que l’Europa-far, l’Europa-vigia ha passat a ser 
una Europa insolidària i opaca. Seria aconsellable que l’excel-
lent Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea fora llegida 
i posada en pràctica pels governants europeus.

Hi ha esperança, perquè gracies a la tecnologia digital, els és-
sers humans poden expressar-se lliurement, finalment, i conei-
xen el que té lloc a tot el món. Sobre tot, les dones, totalment 
ignorades fins fa dues dècades, comencen a jugar el paper fo-
namental que els correspon en la presa de decisions. No em 
canso de repetir el que em va dir el President Nelson Mandela 
l’any 1996: “La dona és la pedra angular de la nova era, perquè 
només excepcionalment utilitza la força quan els homes només 
excepcionalment no la utilitzen”.

La solució és l’educació. Una educació que no s’ha de confondre 
amb la capacitació, ni el saber amb la saviesa, ni la informació 
amb la noticia. Arribar a ser “lliures i responsables”, amb les ales 
lliures d’adherències per a exercir plenament les capacitats dis-
tintives de l’espècie humana: reflexionar, imaginar, anticipar-se, 
crear!

És temps d’acció. Hem d’ inventar el futur.

Federico Mayor Zaragoza

Novembre de 2016.

PRESENTACIÓ

ÉS TEMPS D’ACCIÓ

“Estem en un moment crític de 
la història de la Terra,
En el que la humanitat ha d’es-
collir el seu futur”
Carta de la Terra (any 2000)

OBJECTIUS

- Donar a conèixer experiències d’escoles, 
instituts, entitats, institucions o equips de 
voluntariat que contribueixin a formar per-
sones lliures, responsables i compromeses.

- Potenciar accions on els individus són crí-
tics, solidaris i actius socialment, de mane-
ra 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 res-
ponsables, compromesos, crítics i cons-
tructius amb la societat.

- Les experiències educatives innovadores 
que afavoreixin una educació integral.

- L’adquisició de valors i actituds de respec-
te als principis democràtics de convivència, 
cooperació, solidaritat, tolerància i igualtats 
tant en drets com en oportunitats.

- El compromís social amb l’entorn, la soste-
nibilitat i l’optimització de recursos.

- La millora de les relacions humanes, la pro-
moció de l’equitat i la dignitat de totes les 
persones, els drets humans, la intercultura-
litat, 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 artís-
tics, així com el foment de l’ús de les TIC 
com a eina transformadora.



DOTACIÓ
La dotació del premi és de 5.000 euros, que es 
repartiran entre els guardonats de les tres cate-
gories.

Nota: Les entitats o institucions premiades els 
dos últims anys, poden participar però no seran 
reconeguts amb dotació econòmica.

CATEGORIES
1. Educació: Centres escolars, comunitats edu-

catives, serveis educatius, equips de profes-
sionals 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 so-
cials, centres culturals… 

 Dotació: 2.000 €

3. Categoria especial Terres de l’Ebre: Partici-
pants de les categories anteriors amb accions 
i experiències desenvolupades a les Terres de 
l’Ebre.

 Dotació: 1.000 €

TERMINI PRESENTACIÓ TREBALLS
Del 15 de novembre de 2016 al 13 de gener 
de 2017

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 descripció 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 
25 de març de 2017, tindrà lloc a Tortosa, serà 
presidit pel professor Federico Mayor Zarago-
za, president de la Fundación Cultura de Paz i 
exdirector general de la UNESCO.

DIFUSIÓ
Les experiències seleccionades es donaran a 
conèixer en un mapa d’experiències d’educació 
comunitària a Catalunya de la Catedra d’Educa-
ció 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 circums-
tàncies ho requerissin. La participació en el 10è 
Premi Federico Mayor Zaragoza pressuposa l’ac-
ceptació de les seves bases.

INSCRIPCIONS
www.unescotortosa.cat

INFORMACIÓ
premifmz@unescotortosa.cat

Organitza: Amb el suport de:

FUNDACIÓ PRIVADA DURAN&MARTÍ

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


