
3r Premi
Fe d e r i c o
M a y o r
Zaragoza

curs 2008-2009

A/e: unescotortosa@gmail.com  
www.unescotortosa.org

Adjuntar: 

• Fotocòpia DNI director/a

El/la sol·licitant, les dades del qual figuren més amunt, 
declara conèixer i acceptar les bases del Tercer concurs 
de Bones Experiències de Convivència entre Cultures, 
i perquè així consti signa a tots els efectes.

Signatura (i segell de l’entitat, si s’escau)

......................  a ................... de ..................... de .......

Enviar a:

Associació d’amigues i amics  de la UNESCO de Tortosa

Campus Terres de l’Ebre Universitat Rovira i Virgili

C/ Teodoro González, 43

43500 Tortosa

Presentació 
La vida és un misteri, inclús pot ser un miracle, 
però el que és cert, és que tenim que aprendre 
del fet indubtable de la nostra existència. 
El mèrit no està en on i com naixem, sinó 
en el que fem. L’educació és la que ajuda 
a cada ésser humà, a cada persona única i 
irrepetible, a ser capaç de crear, d’imaginar, 
de pensar, d’inventar… d’inventar la seva vida.

La cultura de la pau consisteix en canviar la força 
per la pau, la força per la paraula, en canviar 
els músculs per la capacitat de sentiment, de 
fraternitat, de tolerància. Amb una definició 
negativa de la pau diem el que no volem que 
sigui, no volem la guerra, la dominació, la 
violència en totes les seves manifestacions. 
Però aquesta definició negativa, encara 
que necessària, exigeix una alternativa de 
contingut, una pau positiva, que digui què es 
vol i es pot fer per a afavorir-la. Una cultura de 
pau se basa precisament en aquesta concepció 
positiva, en la necessitat imperiosa de buscar 
alternatives concretes que donin contingut 
positiu, que possibiliten en últim terme el 
seu desenvolupament. Alternatives diverses 
i compromeses que ens impliquen a tots: 
polítics, ciutadans, intel·lectuals..., fomentant 
la coparticipació a fi de reduir les asimetries en 
el desenvolupament humà, eradicar la pobresa 
i posar fi a l’ explotació dels més necessitats. 

 El camí de la pau no passa per la uniformitat 
que indueix la mundialització; ans al contrari, 
només per mitjà de l’heterogeneïtat i de 
la diversitat, mantenint actituds tolerants 
i respectuoses, serà possible assentar els 
fonaments d’una societat on els conflictes 
trobin solucions de diàleg i d’avinença.

Conviure necessita compartir, ser conscients de 
la nostra condició de germans. Conèixer per a 
comprendre, per a saber integrar sense assimilar.

Federico Mayor Zaragoza

(Constitució de la UNESCO, Londres 16 de novembre de 1945)

LA DIVERSITAT CULTURAL COM A 
E N R I Q U I M E N T.  C O N C U R S  D E
B O N E S  E X P E R I È N C I E S  D E 
C O N V I V È N C I A  E N T R E  C U LT U R E S



Full d’inscripció
3r concurs

La diversitat cultural com a enriquiment
Bones experiències de convivència entre cultures

Premi Federico Mayor Zaragoza 2008 2009

DADES DEL/DE LA PARTICIPANT 

Nom i cognoms

Centre/entitat/institució

Adreça

Localitat

DNI o equivalent

e-mail Telèfon de contacte

DADES DE L’EXPERIÈNCIA 
QUE ES PRESENTA AL CONCURS

Títol

Director/a i/o coordinador/a/responsable

Altres participants

RESUM (màxim 10 línies)

Modalitat: 
 

A)  text  B)  fotografia  C)  vídeo 

Objectius

Fer visibles les aportacions positives que l’intercanvi 
entre persones de diferents cultures està aportant al 
nostre país. 

Donar a conèixer i potenciar nous models de convivència 
plural.

BASES DEL CONCURS

Temàtica
Els treballs presentats han d’estar elaborats sobre 
experiències positives d’interrelació entre persones de 
diferents cultures, on el contacte entre uns i altres  manifesti 
l’enriquiment que suposa  la trobada intercultural.

Terminis
La inscripció al Concurs serà des del 16 de novemdre de 
2008 fins el 20 de febrer de 2009.

El material elaborat s’haurà de presentar abans del 31 de 
març de 2009. 

Lliurament de Premis
El lliurament de premis es farà en un acte públic a Tortosa 
entre abril i maig  de 2009. Es  comunicarà  la data  i lloc a 
tots els participants.

Premis
L’import  total dels premis és de 3.000 euros.

El primer premi és de 1.000 euros,  la resta es distribuirà 
segons criteris que determini el jurat en funció dels treballs 
presentats.

Si el jurat ho creu adient, pot declarar algun premi desert.

Participació
Poden participar-hi persones a títol individual, o en 
grup, centres escolars, entitats sense afany de lucre i 
institucions.

Formats (a escollir-ne un)
•Text (màxim 10 pàgines).

•Fotografia o diapositiva  (PPT,  fins a un màxim de 20 
diapositives), amb un breu text explicatiu.

•Vídeo (durada màxima de 10 minuts).

El Jurat Valorarà:
L’adequació estricta a les bases d’aquesta convocatòria.

La qualitat de l’experiència i els valors que transmet.

La realització i presentació.

La facilitat per ser difosa o exposada.

Presentació i enviament
Els treballs s’han d’enviar en format paper i en suport 
informàtic (CD),juntament amb el full d’inscripció annex, a:

Associació d’amigues i amics de la UNESCO de Tortosa 
Campus Terres de l’Ebre Universitat Rovira i Virgili
C/ Teodor González 43, 
43500 Tortosa

(És important fer la tramesa a través de correu certificat o 
personalment)

Jurat
El jurat estarà compost per personalitats vinculades al món 
de l’educació, l’interculturalitat i la comunicació.

Cessió i drets de difusió
Totes les obres presentades quedaran en propietat de 
l’organització i per tant no es retornara, reservant-se el dret 
de difondre-les amb finalitats no lucratives, citant el nom 
del autors.

Difusió
Les obres guanyadores i finalistes es posaran a disposició de 
mitjans de comunicació, entitats, associacions i institucions 
per a la seva exposició o difusió.

Informació

www.unescotortosa.org

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol 
d’aquestes bases si les circumstàncies així l’hi obliguen. La 
participació en aquesta mostra suposa l’acceptació de tots els 
punts d’aquestes bases.

Organitza

Associació d’amigues i amics de la UNESCO de Tortosa

Universitat Rovira i Virgili Campus Terres de l’Ebre

Col·laboracions
Ajuntament de Tortosa.

Càtedra UNESCO de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació, Serveis 
Territorials de les Terres de l’Ebre.

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Serveis 
Territorials de les Terres de l’Ebre.

Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.

Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

UNED Tortosa.

Gaton Promocions Immobiliàries.

Caixa Tarragona - Tu ajudes.

FCACU (Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO).


