
• O prêmio do Concurso de Contos Curtos 
Latino-americanos (350 euros) foi atribuído a 
Alejandro Marcelo CORONA (planv@hotmail.com), 
Córdoba, Argentina, pelo conto “No auge do meio-
dia”, publicado nesta edição da Agenda/Livro (pági-
nas 238-239).

Convidamos todos os leitores e leitoras para 
a 20ª edição do concurso (p. 17). Já há uma 
abrangente antologia on-line dos “Contos Curtos 
Latino-americanos” (são mais de 80; não apenas 
os vencedores, mas os melhores entre todos os que 
se inscreveram no concurso nestes quase 20 anos). 
Confira na seção dos Serviços Koinonia, em: servicio-
skoinonia.org/cuentoscortos.

• O prêmio do Concurso de Páginas Neobíblicas 
(350 euros) foi atribuído a Gerardo BUSTAMANTE 
CORZO, da Argentina, por sua página neobíblica 
“Carta a Simon”, publicada nesta edição da Agenda/
Livro, que já convida para a 19ª edição do concurso 
(p. 17). Uma ampla antologia de “Páginas Neobíbli-
cas” (são mais de 100), inscritas neste e em anos 
anteriores, continua a ser publicada na seção dos 
Serviços Koinonia: servicioskoinonia.org/neobíblicas.

• O júri do Concurso de gênero sobre “Gênero 
e engajamento político”, promovido pelo Centro 
de Comunicação e Educação Cantera, de Manágua, 
Nicarágua, concedeu o prêmio de 500 dólares para 
Garbiñe DELGADO RAAK (garbi_nau@yahoo.es), 
estudante de Psicoterapia Pós-moderna e Ciências 
Sociais Alternativas na UNAM, do México, pelo seu 
trabalho “Carta de boas-vindas a outra economia 
possível” (publicado nesta Agenda/Livro na p. 240). 

Sob as mesmas normas e novo enfoque, convida-
mos para o novo concurso, com o tema “Feminismo, 
liberdade e autonomia” (p. 17).

• O prêmio do Concurso promovido pela Col.
lectiu Ronda, de Barcelona, no valor de 2 mil euros, 
foi atribuído a Ecoxarxa, de Girona, na Catalunha, 
Estado espanhol. (ecoxarxagirona@wordpress.com). 
Confira a decisão dos jurados do Coletivo Ronda na 
página seguinte (15). O concurso terá outra edição 
no próximo ano, com novos temas, em sua 12ª 
edição (p. 18). O Col.lectiu Ronda, patrocinador do 
Concurso, elevou o valor do prêmio a 2 mil euros 
para o próximo ano.

• O Concurso Rumo a outra economia, a partir 
de baixo, promovido pela InfoRedes, de Porto Rico 
(http://redesperanza.org), foi ganho por Maydolys 
IGLESIAS PÉREZ (maidolys@planmaestro.ohc.cu), 
de Havana, Cuba, pelo trabalho “Projeto Artecorte, 
para outra economia a partir de baixo”. Com novo 
tema e novo prêmio (500 dólares), está sendo nova-
mente anunciado para 2014, em sua 8ª edição (p. 
16).

• O prêmio Antonio Montesinos, com patrocínio 
da Revista Alternativas e Fundação Verapaz, de Nica-
rágua, não foi concedido este ano. Confira o convite 
para sua 19ª edição (p.17). Recordamos que para 
este prêmio os candidatos poderão se apresentar 
para a apreciação do júri. 

• Como foi anunciado, no 1º de novembro de 
2013, o Juri da Comissió de l’Agenda Llatinoamerica-
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Veja estes prêmios, concedidos aos participantes nos concursos convocados na Agenda de 2013, em: 
http://latinoamericana.org/2014/premios

Veja também as convocatórias de 2014, para 2015, em: http://latinoamericana.org/2014/convocatorias
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na, de Girona, comunicou a sua de-
cisão sobre o Prêmio à Difusão dos 
Princípios do Decrescimento, na 
sua quarta edição (de 2012>2013). 
A decisão poderá ser vista a partir 
de essa data em http://llatinoa-
mericana.org e http://latinoameri-
cana.org 

O concurso esta dotado com 500 
euros, e é convocado para a sua VIª 
edição (pág. 16). 

• O concurso de Ecoteologia, pro-
movido pela equipe de pesquisa Eco-
teologia, da Faculdade de Teologia 
da Pontifícia Universidade Javeriana 
(Bogotá, Colômbia), concedeu uma 
menção de honra consistente em um 
pacote de materiais ecoteológicos e 
a publicação no blog de Ecoteologia 
ao trabalho “O que fazer com isso 
em casa? A reciclagem doméstica em 
Santiago de Cuba: uma viragem na 
história das coisas”, de Aime Sosa 
Pompa (aimuchasosapompa@gmail.
com), de Santiago de Cuba. O con-
curso ocorrerá novamente em 2014 
(p. 19). 

Parabéns às pessoas vencedoras 
e nossos agradecimentos a todos e 
todas que participaram. Esperamos 
que você participe neste ano. Os 
ganhadores do concurso de um ano 
são anunciados na edição seguinte 
da Agenda/Livro Latino-americana 
ou no dia 1º de novembro, na sede 
virtual: latinoamericana.org.
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11º PRÊMIO COL·LECTIU RONDA
Assessoria jurídica trabalhista econômica e social

Experiências de Economia Solidária

Decisão
Ao 11º Prêmio Col·lectiu Ronda, assessoria jurídica tra-

balhista, econômica e social (que corresponde à Agenda 
Latino-americana 2013) foram apresentadas cinco experiências 
relacionadas à Economia Solidária, que se baseiam em situar as 
pessoas, individual e coletivamente, no centro das relações e 
padrões econômicos. Uma participação de Cuba, uma do Brasil e 
três da Catalunha.

Todos os trabalhos apresentados relatam experiências ou es-
tudos ligados à Economia Solidária a partir de ângulos distintos: 

- desenvolvimento local a partir do trabalho em redes, orga-
nizando e estruturando o acesso ao conhecimento, especialmen-
te a partir das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação);

- projetos relacionados à habitação sob concessão de uso
cooperativo e autossuficiência para prédios urbanos;
- agricultura e pecuária sob responsabilidade compartilhada, 

com o objetivo de fazer retornar às nossas mãos a soberania 
alimentar, criando laços entre produtores e consumidores;

- sistemas de troca pela moeda social, incentivando a econo-
mia local e o consumo responsável;

- visão da economia social como grito a ser ouvido no mun-
do capitalista.

Por unanimidade, o prêmio foi concedido ao trabalho apre-
sentado por Ecoxarxa de Girona (ecoxarxagirona@wordpress.
com), da Catalunha. Essa experiência, com mais de três anos 
de existência, é uma rede de troca de bens, serviços e conhe-
cimentos, que tem o objetivo de recuperar a dimensão ética e 
humana das atividades econômicas, superando o individualismo 
e a competitividade capitalista, impulsionando uma economia 
baseada na confiança, reciprocidade, solidariedade, cooperação 
e ecologia. Ela funciona a partir da moeda social como unidade 
de cálculos e medidas; contribui para a moeda retornar ao seu 
sentido original não especulativo, a fim de facilitar a troca de 
bens e serviços, promovendo a economia local e o consumo 
responsável.

Col·lectiu Ronda, Conselho Diretor. 
Barcelona, 30 de abril de 2013.


