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Veja estes prêmios, concedidos aos participantes nos concursos convocados na Agenda de 2014, em: 
http://latinoamericana.org/2015/premios

Veja também as convocatórias de 2015, para 2016, em: http://latinoamericana.org/2015/convocatorias

O Prêmio do Concurso de Conto Curto Latino 
americano (350 euros) foi concedido a Richard Joel 
Rico López (tsurichardrico@hotmail.com), de Acari-
gua, Venezuela, por seu conto “A Canção do Negro Ali”. 
Publicamos esse conto nesta edição às páginas 238 e 
239.

Convocamos para o próximo ano a 21ª edição do 
Concurso (pág. 17). 

Uma longa antologia de “Contos curtos latino 
americanos” – já tem mais de oitenta – não só os 
ganhadores, mas os melhores entre os que tem sido 
apresentado aos concursos durante esses quase vinte 
anos, está sendo disponibilizada em uma seção dos 
Serviços Koinonia, através de: servicioskoinonia.org/ 
cuentoscortos.

• O Prêmio do Concurso de Páginas Neobíblicas 
(350 euros) foi outorgado a Antonio Salomón Medina 
Fuentes (uiosdelsoter@gmail.com) de El Salvador, por 
sua página neobíblica “Promessas da Esperança para 
nossa nação”, atualização de Zacarias 8, 1-12, que pu-
blicamos nesta edição (pág. 240), na mesma em que 
convocamos a 20ª edição deste Concurso (pág. 17). 

Também aqui, uma longa antologia de “Páginas 
Neobíblicas” (já mais de uma centena) recebidas para 
o Concurso neste e em outros anos, continua sendo 
publicada como seção dos Servicios Koinonía: servicios-
koinonia.org/Neobíblicas.

• O Júri do Concurso de Gênero sobre o tema “Gê-
nero e compromisso político” promovido pelo Centro de 
Comunicação e Educação CANTERA, de Manágua, em 
Nicarágua, concedeu o prêmio de 500 dólares a Maite 
Pérez Millet (ccscbgl@enet.cu), de Santiago de Cuba, 
por seu trabalho “Feminismo: peregrinação para a 
libertação”, publicado à página 242. Parabéns!

Seguindo as mesmas normas; porém com novo 

enfoque, convocamos o novo Concurso para o próximo 
ano, com o tema “O direito das mulheres participarem 
em igualdade de condições e oportunidades na vida 
social, política, cultural, econômica e religiosa da so-
ciedade” (pág. 17). 

• O prêmio do Concurso convocado pela Col. 
Col·lectiu Ronda, de Barcelona, no valor de 2.000 
euros, foi outorgado ao Comitê de Direitos Humanos 
da Légua, no Chile (pascualcortes@gmail.com, blog: 
ddhhlalegua.wordpress.com). Confira a decisão dos 
jurados na página seguinte. Este mesmo Concurso fica 
convocado, mais uma vez, para o próximo ano, com 
novo tema, em sua 13ª edição (pág. 18), com um 
prêmio de 2.000 euros. 

• No Concurso “liberdade e Justiça”, promovido 
por REDES, de Porto Rico (http://redesperanza.org), 
foi concedido o Prêmio a Maria dos Anjos Pérez Fer-
nández (mariangel@mhn.vega.inf.cu), de Pinar do 
Rio, em Cuba, por seu artigo “Liberdade e Justiça na 
América Latina”. Com uma nova temática, o mesmo 
Concurso fica convocado para 2015 para sua 9ª edição 
(pág. 16). 

• O Prêmio Antônio Montesino, o gesto profético 
na defesa dos Direitos Humanos, foi concedido este 
ano a Dom Erwin Kräutler, bispo do Xingu, no Brasil 
e ao jesuíta Óscar Jiménez, do Chile. Confira o resumo 
na pág. 46. 

 
• O Prêmio à Divulgação dos Princípios do De-

crescimento, em sua 6ª edição (de 2013 para 2014) 
foi declarado sem ganhador, conforme foi anunciado 
oportunamente em llatinoamericana.org. Fica também 
convocado, para a sua 7ª edição (cf. pág. 16), o Con-
curso, cujo prêmio será 500 euros. 
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• O Concurso de Ecoteologia, 
promovido pela Equipe de Pesqui-
sa “Ecoteologia” da Faculdade de 
Teologia da Pontifícia Universidade 
Xaveriana (Bogotá, na Colômbia), 
outorgou o Prêmio a Amós López 
Rubio (lopez.amos70@gmail.com), 
cubano e residente em Buenos Aires, 
com o trabalho “A Salvação: uma 
nova forma de relação. Inspirações 
eco teológicas para defender a vida”. 
O Prêmio é de 400 euros e um kit de 
materiais eco teológicos. 

O Júri concedeu ainda duas men-
ções honrosas, a Juvencio Albrecht 
(juvencioalbrecht@yahoo.com.ar), 
de Porto Esperança, Departamento de 
Missões, na Argentina. Seu trabalho 
foi “Salvação religiosa e salvação 
ecocósmica”. 

Os trabalhos premiados são publi-
cados no blog ecoteologiapuj.blogs-
pot.com. Com uma nova temática 
ecoteológica, convocamos novamente 
a 11ª edição (pág. 19). 

Parabéns a todas as pessoas 
ganhadoras e nossa gratidão a todos 
os que participaram. Contamos com 
vocês o próximo ano. Lembramos 
aos/às ganhadores/as dos Concursos 
de cada ano que são anunciados 
as pessoas ganhadoras na edição 
seguinte do Livro-agenda Latino 
americana e também, a partir de 1º 
novembro, publicamos no site:   

http://latinoamericana.org

12º PREMIO COL·LECTIU RONDA
Assessoria Jurídica trabalhista economista social

Lutas por Liberdade

Decisão

Ao 12º Prêmio “Col·lectiu Ronda assessoria jurídica 
trabalhista econômica e social” (que corresponde ao Livro-
agenda Latino Americana 2014) foram apresentados oito ex-
periências sobre “Lutas por Liberdade – experiências de lutas 
pela libertação”, como uma forma de partilhar, uma forma 
de ser futuro, livre e libertador, solidariamente fraterno, nas 
palavras de Pedro Casaldáliga.

As pessoas que participaram vem dos seguintes países: 
três experiências do Chile, uma da Colômbia, uma de Cuba e 
uma de Porto Rico. Por fim, tivemos duas vindas da Catalunha 
e Madri. Dois destes, são trabalhos de caráter mais pessoais 
e os outros seis, que são coletivos, apresentam e formulam 
suas experiências de estudo vinculado às lutas por liberdade, 
a partir de diferentes ângulos.

Praticamente podem ser divididos em dois grupos: um, 
que através de experiências culturais (teatro do oprimido, 
bibliotecas, pintura, o bem viver com a natureza) oferecem 
meio para a libertação de pessoas, especialmente de jovens 
com grande risco de exclusão social. 

Os outros grupos de experiências se baseiam sobre lutas 
por libertação contra a repressão nos meios muito hostis, 
praticamente não revelados para a opinião pública. Menção 
especial deve ser a longa trajetória de luta ante repressiva, 
unitária e dedicada do Comitê de Direitos Humanos de Porto 
Rico. 

A decisão assumida, por unanimidade se outorga à ex-
periência, apresentada pelo Comitê de Direitos Humanos da 
Légua (Chile), por sua luta antirrepresiva, sua defesa dos 
Direitos Humanos e a construção de uma comunidade humana 
e política que quer conseguir uma liberdade que se permita 
autogovernar, ser dona de seu futuro e ser composta por 
seres humanos, que por sua própria dignidade conquistam 
para si a história.

Col.lectiu Ronda, Conselho diretor
Barcelona, 30 de abril de 2014q


