
XII edició premi 
Federico Mayor Zaragoza

Tortosa, curs 2018-2019

Concurs de creació
de clipmetratges

Termini presentació clipmetratges
Del 5 de novembre de 2018 al 3 de febrer 
de 2019 (data límit).

Cal emplenar el full d’inscripció que troba-
reu al www.unescotortosa.cat i enviar-lo a  
info@unescotortosa.cat

Lliurament de premis
L’acte de lliurament de premis tindrà lloc a 
Tortosa, el dissabte 16 de març de 2019. 
Serà presidit pel Dr. Federico Mayor Zarago-
za, President de la Fundación Cultura de Paz 
i exdirector General de la UNESCO.

Per saber-ne més:
• La Carta de de la Terra. Carta de la Terra 

Internacional

• Iniciativa Carta de la Terra. Carta de la 
Terra Internacional

• Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible. Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

• Web Oficial ODS

• Biodiversitat. Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya 

• Biodiversitat i espais naturals protegits. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Generalitat de Catalunya 

• Descobreix les Terres de l’Ebre. Reser-
va de las Biosfera Terres de l’Ebre. Re-
serva de la Biosfera

• Educació per a la sostenibilitat. Recursos 
educatius. Xarxa Telemàtica Educativa de 
Catalunya

Organitza:
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Salvem el planeta
Actuem ara, demà pot ser tard!

“Estem en un moment crític de la història de la Terra, en el qual la 
humanitat ha d’escollir el seu futur”.

Carta de la Terra, 2000

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Serveis Territorials Terres de l’Ebre

Amb el suport de:

FUNDACIÓ PRIVADA DURAN&MARTÍFUNDACIÓ PRIVADA DURAN&MARTÍ



La “Carta de la Terra” –excel·lent referent educatiu– s’inicia 
amb aquesta frase que hem de tenir present permanentment: 
“Estem en un moment crític de la història de la Terra, en el qual 
la humanitat ha d’escollir el seu futur”.

És indispensable promoure un nou concepte de seguretat, 
perquè actualment estem preparats per a la defensa de 
territoris i fronteres però són minsos els recursos disponibles 
per assegurar una vida digna als seus habitants (alimentació, 
aigua, serveis de salut, cura del medi ambient, educació).

Salvaguardar la qualitat de l’habitabilitat és una essencial 
responsabilitat intergeneracional, en particular plantant cara a 
aquells processos globals potencialment irreversibles que ens 
obliguen a actuar sense demora.

Cada ésser humà, ciutadà del món, conscient del que passa 
i pot passar, capaç de reflexionar, imaginar, anticipar-se, 
innovar i crear!, aquesta és la nostra esperança. Ha arribat 
el moment de fer realitat la primera frase de la Carta de les 
Nacions Unides: “Nosaltres, els pobles, hem resolt evitar a les 
generacions futures…”. Llavors, l’any 1945, aquesta era una 
demanda prematura, perquè la immensa majoria dels éssers 
humans naixien, vivien i morien en uns pocs quilòmetres 
quadrats. Desconeixien el que esdevenia més enllà del seu 
entorn i no podien expressar-se. Tot era poder absolut masculí. 
Avui, gràcies en bona mesura a la tecnologia digital, ja sabem 
el que passa, podem aixecar la veu i la dona aconsegueix 
progressivament la igualtat que li correspon. Ara sí, “Nosaltres, 
els pobles”: ara sí la veu de milions de persones mobilitzant-
se per un gran clam popular, liderades per les comunitats 
acadèmica, científica, artística, intel·lectual, en definitiva.

Ara sí podem pensar en dur a la pràctica el vers de Miquel Martí 
i Pol: “Tot està per fer i tot és possible…” però, qui sinó tots?

És imperatiu, pensant en els joves i les noves generacions, 
posar en pràctica l’Agenda 2030, per assolir els Objectius del 
Desenvolupament Sostenible, tan ben precisats en la Resolució 
de l’Assemblea General de Nacions Unides de setembre de 
2015, per “transformar el món”.

Una nova era, una nova mirada, un nou estil de vida, un 
nou comportament quotidià. Les imatges i les paraules dels 
clipmetratges poden contribuir a la comprensió de la situació i, 
en particular, a la implicació popular per millorar-la.

Federico Mayor Zaragoza

15 octubre 2018

PRESENTACIÓ

CIUTADANS DEL MÓN, 
CUIDEM BÉ EL PLANETA

BASES

Objectius
• Impulsar el coneixement de la Carta de la 

Terra i dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’agenda 2030 de les Nacions 
Unides.

• Potenciar les experiències que afavoreixin el 
coneixement i divulgació dels objectius de 
la Reserva de la Biosfera de les Terres de 
l’Ebre. 

• Sensibilitzar envers els problemes mediam-
bientals que amenacen el nostre planeta.

• Incentivar el compromís i les accions trans-
formadores per protegir i restaurar la integri-
tat dels sistemes ecològics de la Terra.

• Donar a conèixer experiències d’escoles, 
instituts i entitats que contribueixin a cons-
truir un món més sostenible.

• Impulsar iniciatives de protecció i millora del 
medi ambient.

Temàtica
Els projectes presentats han de promoure:

• Els valors ecològics promoguts per la Carta 
de la Terra.

• Els Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) recollits en l’agenda 2030 de les 
Nacions Unides.

• El coneixement de la biodiversitat de la Re-
serva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.

Format i presentació 
• Un clipmetratge de dos minuts de durada, 

com a màxim. Original i inèdit, creat expres-
sament per a participar en aquest premi.

• Els videoclips han d’estar elaborats, en 
equip d’un mínim de 3 persones.

• La primera imatge del clipmetratge ha d’in-
cloure el logotip del premi, tal com trobareu 
a www.unescotortosa.cat, i el títol del vídeo.

• Els crèdits, al final, mostraran els noms dels 
autors i dels participants.

• Un cop enregistrat i editat, s’ha de penjar a 
YouTube, Vimeo o qualsevol altra platafor-
ma d’emmagatzematge de vídeos online 
i enviar l’enllaç amb el full d’inscripció a 
info@unescotortosa.cat.

Categories
1. Cicle Superior d’Educació Primària i 

Primer Cicle d’ESO
2. Segon cicle d’ESO.
3. Batxillerat i Cicles Formatius
4. Graus universitaris
5. Entitats, institucions i altres.

Valoració jurat
Es valorarà:
- El missatge clar, d’acord amb les bases.
- El compromís i les accions transformadores.
- La creativitat i la qualitat del clipmetratge.

Dotació
La dotació del Premi és de 5.000 euros que 
es repartiran entre els guardonats de cada 
categoria, a criteri del jurat. Tots els partici-
pants rebran un diploma acreditatiu de la 
seva participació.


