
C O N V O C A: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial, 
de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt 
Maresme

BASES: Premi a un article d’opinió relacionat amb el tema de 
l’Agenda Llatinoamericana mundial 2016:

Propietat i desigualtat.
Participants: S’hi podrà presentar qualsevol persona major de 16 

anys. Tema: Propietat i desigualtat. Contingut i format: Es premia-
ran els articles d’opinió o assajos breus que abordin el tema de la 
propietat i la desigualtat des d’una perspectiva crítica i constructiva.  
Es valorarà la perspectiva de gènere i el llenguatge igualitari en el 
redactat. Idioma: Català. Extensió: Els articles hauran de tenir una 
extensió màxima de 4.800 caràcters, amb espais inclosos, i el títol. 
Només s’acceptarà un article per participant. Termini i enviament: 
Els articles s’hauran d’enviar en versió electrònica i format word 
abans del 31 de març de 2015 a l’adreça electrònica  llatinoamerica-
na@solidaries.org.

El treball haurà d’anar signat, ja sigui amb el nom i cognom 
de l’autor o autora o amb un pseudònim. A més de l’autoria, al 
peu hauran de fi gurar-hi les dades de contacte (adreça postal, 
adreça electrònica i telèfon). En cas d’usar un pseudònim, la 

persona concursant haurà d’enviar en la mateixa tramesa un 
document que contingui el pseudònim, el títol de l’article i les 
dades de contacte esmentades.

Premis: Es concediran quatre premis que consistiran en material 
pedagògic (lot de publicacions i audiovisuals) editat per la Comissió 
de l’Agenda Llatinoamericana de Girona. Els quatre articles seleccio-
nats seran publicats a l’edició catalana de l’Agenda Llatinoamericana 
mundial 2016 i els seus autors o autores rebran un diploma de 
reconeixement de la Comissió de l’Agenda.

 Jurat: El jurat estarà format per dues persones membres de la 
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, una persona representant del 
Grup Paulo Freire de la Universitat de Girona i una altra vinculada a 
un moviment o organització reconegut per la seva defensa dels drets 
humans.

El jurat podrà declarar el premi desert. La decisió del jurat es 
farà pública en el marc de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona 
-octubre 2015- al web llatinoamericana.org i al facebook de l’Agenda 
Llatinoamericana.

Més informació: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana mundial
Correu-e: llatinoamericana@soliadries.org
Web: www.llatinoamericana.org

2n premi a l’opinió escrita de l’agenda llatinoamericana mundial 2016
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L’Agenda Llatinoamericana convoca aquesta vint-i-
unena edició del concurs, amb les següents bases:
1. Pot concursar-hi qualsevol persona que sintonitzi amb 

les Causes de la Pàtria Gran.
2. Extensió i idioma: màxim de 18.000 pulsacions. En 

castellà o portuguès.
3. Temàtica: el conte ha de tractar d’il·luminar, des del 

seu propi caràcter literari, l’actual conjuntura espiri-
tual d’Amèrica Llatina: les seves utopies, difi cultats, 
motivacions per a l’esperança, alternatives, la inter-

L’Agenda Llatinoamericana Mundial convoca la XX 
edició del “Premi Antonio Montesinos al gest profètic en 
defensa de la dignitat humana a Amèrica Llatina”. Amb 
les següents bases:
1. Amb aquesta distinció es vol signifi car la comunitat, 

grup humà o persona que amb la seva defensa dels 
drets humans actualitzi millor avui el gest profètic 
d’Antonio Montesinos a L’Espanyola quan es va en-
frontar a la violència de la conquesta amb el seu crit 

Premi Antonio Montesinos
al gest profètic en defensa de la dignitat humana, XX edició

El Centre d’Educació i Comunicació Popular CANTE-
RA (www.canteranicaragua.org), i l’Agenda Llatinoameri-
cana convoquen la XX edició del seu concurs “Perspectiva 
de gènere en el desenvolupament social”. Les bases són: 
1. Temàtica: “El dret de les dones a participar en igualtat 

de condicions i oportunitats en la vida social, políti-
ca, cultural, econòmica i religiosa de la societat”

2. En estil d’assaig.
3. Extensió i idioma: No podrà passar de mil paraules 

Concurs «Gènere i compromís polític», XX edició

L’Agenda Llatinoamericana convoca la XX edició del 
Concurs de “Pàgines Neobíbliques”:
1. Temàtica: basant-se en alguna fi gura, situació 

o missatge bíblic, tant de l’Antic com del Nou 
Testament, els textos intentaran una “relectura” des 
de l’actual situació llatinoamericana i mundial.

2. Els textos no podran passar de 9.000 pulsacions 
(caràcters més espais). En castellà, portuguès o 
català, en prosa o poesia, tenint en compte que, 

Concurs de «Conte Curt Llatinoamericà», XXI edició

Concurs de «Pàgines Neobíbliques», XX edició
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L’article 15 de la Declaració Universal dels Drets Humans proclama 
el «Dret Humà a la Nacionalitat»:

- tota persona té dret a una nacionalitat,
- a ningú se’l privarà arbitràriament de la seva nacionalitat ni del 

dret a canviar de
nacionalitat.
Els desplaçaments per confl ictes armats, les lluites pel dret a la 

lliure determinació, el racisme... entre altres moltes situacions que 
travessen els nostres pobles, han portat novament com un tema 
important de debat el dret a la nacionalitat

Ens preguntem ¿és inherent a l’ésser humà la nacionalitat? 
Aquest dret està en la discreció política dels governs? Prenent com 

a exemple la situació de les persones dominicanes d’ascendència 
haitiana, la realitat de Palestina, Escòcia i Puerto Rico, REDES ens 
convoca a ser part d’aquesta discussió refl exionant d’una manera 
crítica al respecte.

Envieu el vostre escrit (de fi ns a 7.000 pulsacions), personal o 
col·lectiu (amb la vostra comunitat, els vostres alumnes, els vostres 
veïns, el vostre grup d’amics/gues...), abans del 31 de març de 2015, 
a: inforedes@redesperanza.org   

El premi està dotat amb 500 dòlars i un diploma acreditatiu de 
participació. 

REDES, Red de Esperanza y Solidaridad,
Diòcesis de Caguas, Puerto Rico.

Concurs «Dret Humà a la nacionalitat»»
IX Edició
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La «Comissió de l’Agenda Llatinoamericana», de Girona, Cata-
lunya,

C O N V O C A aquest concurs, amb les següents bases:
Temàtica: El “decreixement”, com un pas necessari per assolir 

una llibertat viable per als éssers humans (tots, totes) i també per a 
la comunitat de vida d’aquest planeta sencer.

Contingut i format: Es premiarà la persona, comunitat, enti-
tat, etc., que, mitjançant treballs escrits, organització de cursos o 
conferències, treballs de recerca, realització de material audiovisual, 
creació de material pedagògic dirigit a persones adultes o a escolars, 
execució d’accions directes, etc., millor difongui els principis del 

decreixement.
Termini i enviament: Els treballs o memòries de les activitats 

organitzades hauran d’arribar abans del 30 de juny de 2015 a Co-
missió de l’Agenda Llatinoamericana, C. Mestre Francesc Civil, 3 bx 
/ 17005 Girona / Tel. (34) 972 21 99 16 / correu-e: llatinoamerica-
na@solidaries.org. 

Idioma: En qualsevol dels idiomes en què es publica aquesta 
Agenda: català, castellà, portuguès, anglès o italià.

Premi: 500 Euros. El jurat el podrà declarar desert, però podrà 
concedir un o més accèssits de 100 euros. La decisió del jurat es farà 
pública el primer de novembre de 2015 a llatinoamericana.org  

Premi a la difusió dels principis del «decreixement»
VII Edició



L’Agenda Llatinoamericana convoca aquesta vint-i-
unena edició del concurs, amb les següents bases:
1. Pot concursar-hi qualsevol persona que sintonitzi amb 

les Causes de la Pàtria Gran.
2. Extensió i idioma: màxim de 18.000 pulsacions. En 

castellà o portuguès.
3. Temàtica: el conte ha de tractar d’il·luminar, des del 

seu propi caràcter literari, l’actual conjuntura espiri-
tual d’Amèrica Llatina: les seves utopies, difi cultats, 
motivacions per a l’esperança, alternatives, la inter-

pretació d’aquesta hora històrica...
4. Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març del 

2015 a: agenda@latinoamericana.org
5. El conte guanyador es premiarà amb 400 !, i es 

publicarà a l’Agenda Llatinoamericana 2016 (en uns 
divuit països). La decisió del jurat es farà pública 
l’1 de novembre del 2015 a http://latinoamericana.
org/2014/premios

6. El jurat podrà declarar el premi desert, però també 
podrà concedir accèssits de 100 !.

L’Agenda Llatinoamericana convoca aquesta vint-i- pretació d’aquesta hora històrica...

L’Agenda Llatinoamericana Mundial convoca la XX 
edició del “Premi Antonio Montesinos al gest profètic en 
defensa de la dignitat humana a Amèrica Llatina”. Amb 
les següents bases:
1. Amb aquesta distinció es vol signifi car la comunitat, 

grup humà o persona que amb la seva defensa dels 
drets humans actualitzi millor avui el gest profètic 
d’Antonio Montesinos a L’Espanyola quan es va en-
frontar a la violència de la conquesta amb el seu crit 

“I aquests, que no són éssers humans?”. 
2. Qualsevol grup, persona o comunitat pot presentar-hi 

candidats, raonant-ne els motius i acompanyant-los 
amb fi rmes si ho creu oportú, abans del 31 de març 
del 2015, a la pròpia Agenda Llatinoamericana. 

3. El jurat admetrà a concurs tant accions puntuals, com 
treballs duradors o actituds profètiques mantingudes 
al llarg del temps.

4. Premi: 500 US$. Es podrà declarar desert.

Premi Antonio Montesinos
al gest profètic en defensa de la dignitat humana, XX edició

El Centre d’Educació i Comunicació Popular CANTE-
RA (www.canteranicaragua.org), i l’Agenda Llatinoameri-
cana convoquen la XX edició del seu concurs “Perspectiva 
de gènere en el desenvolupament social”. Les bases són: 
1. Temàtica: “El dret de les dones a participar en igualtat 

de condicions i oportunitats en la vida social, políti-
ca, cultural, econòmica i religiosa de la societat”

2. En estil d’assaig.
3. Extensió i idioma: No podrà passar de mil paraules 

o 6.000 pulsacions. En castellà o portuguès, i en 
qualsevol altre idioma, sempre que se n’adjunti una 
traducció al castellà.

4. Els treballs hauran d’arribar abans del 15 de març de 
l’any 2015 a: Cantera, Apt. A-52, Managua, Nicara-
gua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505) 277 53 29

5. El text guanyador es premiarà amb 500 US$. El jurat 
podrà declarar desert el premi, però també podrà 
concedir un o més accèssits de 100 US$. 

o 6.000 pulsacions. En castellà o portuguès, i en 

Concurs «Gènere i compromís polític», XX edició

L’Agenda Llatinoamericana convoca la XX edició del 
Concurs de “Pàgines Neobíbliques”:
1. Temàtica: basant-se en alguna fi gura, situació 

o missatge bíblic, tant de l’Antic com del Nou 
Testament, els textos intentaran una “relectura” des 
de l’actual situació llatinoamericana i mundial.

2. Els textos no podran passar de 9.000 pulsacions 
(caràcters més espais). En castellà, portuguès o 
català, en prosa o poesia, tenint en compte que, 

donant per suposada una qualitat bàsica en la 
forma, allò que es premia és el contingut, l’encert i 
la creativitat en la “relectura” de la pàgina bíblica 
escollida.

3. Els treballs hauran d’arribar abans del 31 de març del 
2015 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premi: 400! i la seva publicació a l’Agenda del 2016. 
La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre 
del 2015 a http://latinoamericana.org/2015/premios

L’Agenda Llatinoamericana convoca la XX edició del donant per suposada una qualitat bàsica en la 

Concurs de «Conte Curt Llatinoamericà», XXI edició

Convocatòries
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Concurs de «Pàgines Neobíbliques», XX edició
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CONCURS Ecoteològic

Teologia i Mineria
Drets de la Mare Terra i deures de la humanitat

1818

Premi 
«Col·lectiu Ronda»

XIII Edició

El dreT a la fraterniTaT
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El Col·lectiu Ronda de Barcelona, assessoria jurídica, laboral, econòmica i social al servei 
de les persones i classes marginades pel sistema neoliberal, fi del a la seva tradició de pensament 
i de compromís, convoca la XIII edició del premi Col·lectiu Ronda per l’any 2015, per contribuir a 
fer realitat el dret a la fraternitat.

Els orígens històrics de la idea de fraternitat ja apareixen documentats per Aristòtil a l’antiga 
Grècia (segle IV aC). A partir de la Revolució Francesa i la independència dels Estats Units d’Amèri-
ca (segle XVIII dC) els valors de llibertat, igualtat i fraternitat van adquirir notorietat.

Després de las catàstrofes produïdes durant la Segona Guerra mundial es va signar a París l’any 
1948 la Declaració Universal dels Drets Humans: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en 
dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciencia, han de comportar-se fraternalment els uns 
amb els altres. (article 1). La fraternitat és un dret i un deure. Dret vulnerat sistemàticament pel 
sistema capitalista i les seves més recents formes de presentació neoliberals i justifi cades en pro 
de la globalització. Deure no pas sempre exercit entre totes i tots.

La gran majoria –por no dir totes– de les cosmovisions proclamen el valor de la fraternitat. En 
concret el Secretariat Permanent del Comitè Confederal del Sindicat Anarquista CNT/AIT a Catalun-
ya l’any 2013 va proclamar novament els valors de la llibertat, la fraternitat, la solidaritat, l’ajuda 
mútua... El Papa de l’Església Catòlica Romana, Francesc, va escollir la fraternitat com a lema per a 
la 47a Jornada Mundial de la Pau, que ha tingut lloc l’any 2014.

Per tot això, el Col·lectiu Ronda
CONVOCA :
Les entitats, grups, col·lectius o anàlegs que actuïn en el marc dels drets humans i de forma 

especial sobre el dret humà a la fraternitat, amb les següents 
BASES:
Presentació d’un informe clar i concret sobre l’experiència duta a terme sobre el dret a la 

fraternitat. S’haurà de referir el context social, la composició i la motivació de l’entitat concursat, 
així com les activitats realitzades i l’avaluació dels resultats obtinguts. S’haurà d’incorporar la pre-
sentació de l’entitat i una memòria explicativa de les seves activitats (màxim 20 pàgines). 

Idioma: castellà, portuguès o català o qualsevol altre en els quals es publica l’Agenda, acom-
panyant una traducció a qualsevol dels tres idiomes esmentats en primer lloc. 

Enviament i terminis: s’haurà de presentar abans del 31 de març de 2015 a les següents adre-
ces: jpujol@cronda.coop i agenda@latinomericana.org. Es pot consultar una altra forma d’envia-
ment a les mateixes adreces. 

Premi: 2.000 ! (dos mil euros). Es podrà declarar desert. També es podrà concedir algun ac-
cèssit.
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L’Escola Superior d’Estudis Franciscans (ESEF), de Madrid, i l’Equip d’Investigació “ECOTEOLOGIA”, de 
la Facultat de Teologia, Pontifícia Universitat Xavierana (Bogotà, Colòmbia), 

CONVOQUEN al concurs: “TEOLOGIA I MINERIA: Drets de la Mare Terra, Deures de la humanitat”, 
amb les següents BASES: 

1. Participants: El certamen té un enfocament macroecumènic, per tant poden participar-hi, sense 
cap mena de restricció, totes les persones, comunitats i institucions que sintonitzin amb les causes de 
la Pàtria Gran amb un sentit de responsabilitat davant la cura de la Creació.  

2. Temàtica: Atès l’enfocament general de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2015 sobre els Drets 
Humans, volem convidar a pensar una perspectiva complementària que inclogui els drets de la Mare 
Terra i ressalti els deures de la humanitat en funció del Bon Viure. Són diversos els autors que han 
vingut treballant els anys recents en propostes relacionades amb el Bé Comú de la Creació, entre ells 
Leonardo Boff i Miguel D’Escoto (http://latinoamericana.org/2013/info/docs/ DeclaracionBienComunHu-
manidadPropuesta.pdf) i Francois Houtart (http://www.miradoriu.org/spip.php?article485). Se sol·licita 
que aquests plantejaments es contrastin amb les realitats confl ictives que en el món s’estan presentant 
per causa dels projectes miners i els seus impactes en les persones i ecosistemes, i que a més fem una 
aportació per revisar els imaginaris, paradigmes i representacions mentals que en aquests escenaris es 
té respecte de Déu. On és el Creador mentre passa el que passa? Com comprendre el «silenci» de Déu 
davant la destrucció de la seva Creació? Que potser hi ha forma d’articular el pla de salvació amb els 
benefi cis que ofereix la mineria a l’avançament tecnològic? Com aconseguir un just equilibri? En quins 
aspectes hem de renovar la nostra manera de pensar respecte a la relació entre humanitat i Mare Terra? 
I entre la Mare Terra i Déu?

A més, atès que el 29 de novembre de 2014 es compleixen 35 anys de la Butlla amb la qual Fran-
cesc d’Assís va ser declarat com a Sant Patró de l’Ecologia, cal integrar els valors de la humilitat, pobre-
sa, fraternitat còsmica, diàleg intereligiós, espiritualitat i recerca de la pau, com a aspectes rellevants 
dins de la refl exió proposada pel concurs.

3. Pautes: Extensió màxima: 10 fulls mida carta (o 20.000 caràcters). En castellà o portuguès (si el 
treball és un idioma diferent caldrà incloure una traducció al castellà). Per complementar les propostes, 
els concursants poden recolzar-se en vídeos, fotografi es, diapositives... que il·lustrin el context des 
d’on sorgeix la refl exió.

4. Data límit: Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març de 2014 a ecoteologia@gmail.com 
amb còpia a acaceres@javeriana.edu.co i esef.secretaria@gmail.com, o per via postal a: Carrera 5, Nº 
39-00, Pis 2 Edifi cio Arrupe, “Equipo Ecoteología”,  Facultad de Teología,  Pontifi cia Universidad Jave-
riana,  Bogotà D.C., Colòmbia.

5. Incentius: El text guanyador es premiarà amb 450 euros i un paquet de materials ecoteològics. 
El jurat podrà declarar el premi desert, així com concedir un o diversos accèssits. Així mateix els millors 
treballs es podran divulgar per la pàgina  escuelafranciscana.galeon.com, el blog www.ecoteologiapuj.
blogspot.com, la revista «Estudios Franciscanos» de Madrid, i la pàgina de la Red de Ecoteología Ibe-
roamericana i caribenya a facebook, per impulsar el diàleg teologia/ecologia en el nostre Oikos: la Crea-
ció.

CONCURS Ecoteològic

Teologia i Mineria
Drets de la Mare Terra i deures de la humanitat

XI Edició
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