
Els premis que proclama aquesta pàgina són els concedits en els certàmens convocats per l’Agenda ’2013; vegeu-los 
també a: http://latinoamericana.org/2015/premios

Les convocatòries d’aquesta Agenda ’2014, per al 2015, vegeu-les a: http://latinoamericana.org/2015/convocatorias

Concurs de Conte Curt Llatinoamericà 
(350 euros) s’ha atorgat a Richard Joel Rico López ((tsu-
richardrico@hotmail.com), d’Acarigua, Veneçuela, pel seu 
conte «La cançó del negre Alí». El publiquem en aquesta 
mateixa edició de l’Agenda (pàgs. 238-239). 

Convoquem per l’any vinent la XXI edició del Concurs 
(pàg. 17).

Una àmplia antologia de «Contes curts llatinoameri-
cans» -més de vuitanta ja-, no només els guanyadors, sinó 
els millors d’entre tots els que s’han presentat a concurs 
al llarg d’aquests gairebé vint anys, s’està posant en línia 
com a una secció dels Serveis Koinonia, a: servicioskoino-
nia.org/cuentoscortos

Pàgines Neobíbliques, dotat 
amb 350 euros, s’ha concedit a Antonio Salomón MEDINA 
FUENTES (uiosdelsoter@gmail.com) d’El Salvador,  per 
la seva pàgina neobíblica «Promeses d’esperança per a la 
nostra nació», actualització de Zacaries 8, 1-12, que publi-
quem en aquesta mateixa edició de l’Agenda (pàg. 240), 
en  la qual convoquem la XX edició d’aquest concurs (pàg. 
17).

Una àmplia antologia de «Pàgines Neobíbliques» (més 
d’un centenar ja) rebudes per al concurs enguany i altres 
anys, es continua publicant com a secció dels Serveis Koi-
nonia: servicioskoinonia.org/neobiblicas

Concurs de Gènere sobre el tema “Gè-
nere i compromís polític”, patrocinat pel Centre de Co-
municació i Educació CANTERA, de Managua, Nicaragua, 
ha atorgat el premi, dotat amb 500 $, a Maite PÉREZ 
MILLET (ccscbgl@enet.cu), de Santiago de Cuba, pel seu 
treball “Feminisme:  peregrinació vers l’alliberament” (el 
publiquem en aquesta Agenda a la pàgina 240). Felicita-
cions... 

Amb les mateixes bases sota un nou enfocament, 
queda convocat el certamen per l’any vinent, amb el tema 
de “El dret de les dones a participar en igualtat de con-
dicions i oportunitats en la vida social, política, cultural, 

econòmica i religiosa de la societat” (pàg. 17). 

Col·lectiu Ron-
da, de Barcelona, dotat amb  2.000 euros, s’ ha atorgat al 
Comitè de Drets Humans de La Legua, Xile  (pascualcor-
tes@gmail.com,

blog: ddhhlalegua.wordpress.com). Vegeu el veredicte 
del Jurat a la pàgina següent (15).

El concurs es convoca novament per l’any vinent, amb 
nova temàtica, en la seva ja XIII edició (cf. pàg.18), amb 
una dotació de 2.000 euros.  

Concurs «Llibertat i Justícia», convocat per 
InfoRedes, de Puerto Rico (http://redesperanza.org), 
ha atorgat el premi a María de los Ángeles PÉREZ HER-
NÁNDEZ (mariangel@mhn.vega.inf.cu), de Pinar del Río, 
Cuba, pel seu treball «Llibertat i Justícia a Amèrica Lla-
tina». Amb una nova temàtica, es convoca altra vegada 
aquest any 2015 per a la seva ja IX edició (pàg. 16).

Premi Antonio Montesinos, s’ha concedit en-
guany a Erwin KRÄUTLER, bisbe de Xingú, Brasil, i al P. 
Óscar JIMÉNEZ, de Xile. Veieu-ne una ressenya dels mo-
tius a la pàg. 46.  

Premi a la Difusió dels Principis del Decreixe-
ment, en la seva sisena edició (de 2013 per al 2014) es 
va declarar desert, com es va anunciar oportunament a 
llatinoamericana.org 

Es torna a convocar per a la seva ja VII edició (pàg. 
17), el concurs està dotat amb 500 euros. 

concurs d’Eco-Teologia, convocat per l’equip 
d’investigació “ECOTEOLOGIA”, de la Facultat de Teologia 
de la Pontifícia Universitat Xavierana de Bogotà, ha resul-
tat guanyador Amós LÓPEZ RUBIO (lopez.amos70@gmail.
com), cubà resident temporalment a Buenos Aires, pel 
seu treball: “La Salvació: una nova forma de relació. Ins-
piracions ecoteològiques per defensar la vida”.  El premi 
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està dotat amb 400 euros i un paquet de 
materials ecoteològics. 

El Jurat ha concedit, a més, dues 
mencions honorífi ques, a Juvencio 
ALBRECHT (juvencioalbrecht@yahoo.
com.ar), de Puerto Esperanza, Misiones, 
Argentina, pel seu treball «En camins 
de salvació», i a Rubén Darío LASSAGA 
(rubenlassaga@yahoo.com.ar), de

Santiago del Estero, Argentina, pel 
seu treball «Salvació religiosa i salvació 
ecocòsmica».

Els treballs guanyadors es publiquen 
al blog ecoteologiapuj.blogspot.com. Amb 
una nova temàtica ecoteològica, el con-
curs es torna a convocar en la seva ja XI 
edició (cf. pàg. 19).

l’Opinió Escrita convocat per la Comissió 
de l’Agenda Llatinoamericana de Girona 
han decidit proclamar guanyadors els 
textos dels següents participants: Marina 
DUSET “Explica’m quins drets tinc”, Roser 
FONT “La defensa del dret a l’educació”, 
Francesc-Xavier SORIA “Els Drets Hu-
mans: entre el desencís i l’esperança” i 
Daniel VIDAL “Seguir caminant”. El premi 
està dotat amb un lot de materials peda-
gògics de l’Agenda i la publicació del text 
en l’edició catalana. El concurs es torna a 
convocar amb nova temàtica (cf. pàg. X). 

FELICITACIONS a tots els premiats, i 
el nostre AGRAÏMENT a tots els que han 
participat. Els esperem un any més... Els 
guanyadors dels concursos de cada any 
es donen a conèixer en l’edició següent 
de l’Agenda Llatinoamericana, i també, el 
primer de novembre en la seva seu virtual 

http://latinoamericana.org

...per als concursos convocats per l’Agenda’2014
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XiI PREMI COL·LECTIU RONDA
Assessoria jurídica laboral econòmica social

Lluites per la llibertat

Veredicte
Al XII Premi “Col·lectiu Ronda assessoria jurídica laboral 

econòmica social”, corresponent a l’”Agenda Llatinoamericana 
2014”, s’hi han presentat vuit participacions, enguany sota el 
lema de “Lluites per la Llibertat – Experiències de lluites per 
l’alliberament”, com una forma de compartir, una forma de ser 
futur, lliure i alliberador, solidàriament fratern, en paraules de 
Pere Casaldàliga. 

Les postulacions procedeixen dels següents països: 
tres experiències de Xile, una de Colòmbia, una de Cuba i 
una de Puerto Rico. Finalment dues procedeixen de l’Estat 
espanyol: Catalunya i Madrid. Dos dels aspirants al premi són 
treballs que malgrat ser molt interessants responen a estudis 
estrictament personals, motiu pel qual no hi poden optar.

Els altres sis treballs col·lectius presentats formulen la 
seva experiència o estudi vinculat a lluites per la llibertat des 
de diferents angles. Fonamentalment es poden dividir en dos 
grups: un grup que a través d’experiències culturals –teatre 
de l’oprimit, biblioteques, pintura, o bé contacte amb la 
natura...– ofereix mitjans per a l’alliberament de persones, 
especialment joves, amb gran risc d’exclusió social.

L’altre grup d’experiències tracten de les lluites per 
l’alliberament contra la repressió en mitjans molt hostils, 
pràcticament ocults davant l’opinió pública. Menció especial 
hem de fer a la llarga trajectòria de lluita antirepressiva, 
unitària i abnegada del Comitè de Drets Humans de Puerto 
Rico.

El veredicte adoptat per unanimitat s’atorga a 
l’experiència presentada pel Comitè de Drets Humans de La 
Legua (Xile), per la seva lluita antirepressiva, la defensa 
dels drets humans i la construcció d’una comunitat humana 
i política que vulgui aconseguir una llibertat que li permeti 
autogovernar-se, ser mestressa del seu futur i  estar 
formada per éssers humans que per la seva pròpia dignitat 
conquereixen per a ells la història.

 
Col·lectiu Ronda, Consell Rector.
Barcelona, 30 d’abril de 2014.!
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