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 serà el dijous
15 de març de 2018. Tindrà lloc a Tortosa i
serà presidit pel professor Federico Mayor
Zaragoza, president de la Fundación Cultura
de Paz i exdirector general de la UNESCO.

Organitza:

NOVES BASES

XI edició premi

DIFUSIÓ
L’organització es reserva el dret de difondre
els treballs 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.

Federico Mayor Zaragoza
Tortosa, curs 2017-2018

Amb el suport de:
INSCRIPCIONS

Concurs de creació
de clipmetratges

www.unescotortosa.cat
info@unescotortosa.cat

per a JOVES COMPROMESOS

FUNDACIÓ PRIVADA DURAN&MARTÍ

FUNDACIÓ PRIVADA DURAN&MARTÍ

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

Gràfica Dertosense, SL. Tortosa

Celebració dels 70 anys de la Declaració
Universal dels Drets Humans
“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)

OBJECTIUS
PRESENTACIÓ
TOTES LES SOLUCIONS
RADIQUEN I CONVERGEIXEN
EN L’EDUCACIÓ.
Educació al llarg de tota la vida, per poder participar, per
cooperar en la construcció d’un nou món, per fer possible
la transició des d’una cultura secular de força i guerra a
una cultura de conciliació i pau.
Pedagogia de la llibertat i responsabilitat, pedagogia de
l’esperança, com va proclamar Paulo Freire.
Els canvis radicals que es precisen no vindran des de
fora ni des de dalt. Vindran de dins de cadascú i des de
baix, des de “Nosaltres, els pobles”, com tan lúcidament
i prematura establí la Carta de les Nacions Unides en la
seva primera frase.
Durant segles confinats, territorialment i intel·lectual, en
reduïts espais, subjectes al poder absolut d’uns quants
homes. Ningú sabia amb certesa què passava més enllà
del seu entorn. Però des de fa uns anys, gràcies a la
tecnologia digital, no només sabem què passa a tot el món
sinó que ja podem expressar-nos sense entrebancs. Per
fi! La paraula que, pronunciada per tots els humans, farà
possible les transformacions radicals que tant desitgem!

- Motivar la reflexió dels joves envers la
importància del respecte als drets humans.
- Incentivar el compromís dels joves envers
una cultura de pau.
- Potenciar la dimensió creativa dels joves des
de les noves tecnologies de la informació i
la comunicació.
- Potenciar accions on els individus siguin
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:
- El compromís amb el respecte als drets
humans.

- 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.

FORMAT
- Un clipmetratge de dos minuts de
durada.
- Un cop enregistrat i editat, s’ha de penjar
a YouTube, Vimeo o qualsevol altra
plataforma d’emmagatzematge de vídeos
on line.

CATEGORIES
A. Cicle superior d’Educació Primària i
Primer cicle d’ESO.
B. Segon cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles
formatius.
C. Graus universitaris.

Però és que, a més a més, la veu ja no és només
masculina: la dona incrementa progressivament el paper
crucial que li correspon en la presa de decisions a tots
els nivells. “És la pedra angular de la nova era”, va dir el
president Nelson Mandela a Pretòria el 1996 i és necessari
repetir-ho i subratllar-ho perquè només excepcionalment
utilitza la força quan l’home només excepcionalment
no la utilitza”. El neoliberalisme no només va marginar
les Nacions Unides i va posar en el seu lloc ineficients
grups plutocràtics de 6, 7, 8 o 20 països (en som 193!)
Sinó que, el més greu, va substituir els valors propis del
multilateralisme democràtic per les pautes mercantils.

- La formació de ciutadans i ciutadanes
responsables, compromesos, crítics i
constructius amb la societat.

Ha arribat el moment d’aixecar la veu. I fer-ho sense
demora perquè d’altra manera podrien arribar punts de
no retorn, afectant irreversiblement l’habitabilitat de la
Terra.

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

Del 15 de novembre de 2017 al 15 de febrer
de 2018

- 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.

Cal omplir el formulari que trobareu al lloc
web www.unescotortosa.cat i enviar-lo juntament amb la descripció de l’experiència a
info@unescotortosa.cat

“Ens quedarà la paraula”, va dir Blas Infante. Ha arribat el
moment, inajornable, de “Nosaltres, els pobles” ...
Federico Mayor Zaragoza

- 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 igualtat
tant en drets com en oportunitats.

D. Entitats juvenils.

DOTACIÓ
La dotació del premi és de 5.000 euros, que
es repartiran entre els guardonats de cada
categoria.

TERMINI PRESENTACIÓ TREBALLS

