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PrÊmio À difusão  
dos princípios  

do “decrescimento”

A Comissió Agenda Llatinoamericana, de Girona, 
Catalunha, Espanha, convoca este con-
curso, com os seguintes princípios: 

Temática: O “decrescimento”, como alternativa 
ao crescimento ilimitado, como um passo 
necessário para alcançar uma liberdade 
viável para os seres humanos e para toda 
a comunidade de vida deste planeta. 

Conteúdo e formato: Será premiada a pessoa, 
comunidade ou entidade que, mediante 
trabalhos escritos, organização de cursos 
ou conferências, trabalhos de pesquisa, 
produção de material audiovisual, cria-
ção de material pedagógico para adultos 
ou estudantes, execução de ações dire-
tas, etc, desenvolva uma melhor difusão 
dos princípios do “decrescimento”. 

Prazo e envio: Os trabalhos ou registros das 
atividades organizadas deverão chegar 
antes do dia 30 de junho de 2016 à 
Comissió del’Agenda Llatinoamericana, 
Calle Mestre Francesc Civil, 3 bxs. / 
17005-GIRONA / Tel (34) 972 21 99 16. 
llatinoamericana@solidaries.org

Língua: Em qualquer um dos idiomas em que se 
publica este Livro-Agenda: espanhol, 
catalão, português, inglês ou italiano. 

Prêmio: 500 euros. O júri poderá declarar que não 
há vencedores, e igualmente conceder 
uma ou mais menções honrosas de 100 
euros. A decisão do júri será divulgada 
em 1º de novembro de 2016 em: 

 llatinoamericana.org.
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Na era da globalização, a desigualda-
de se tornou característica dominante e, 
poderia-se dizer, consentida nas socieda-
des dos primeiros anos do século XXI. A 
brecha social se ampliou até mesmo nos 
países desenvolvidos. 

Diante desse cenário somos instados a 
refletir: 

A desigualdade e a concentração da 
propriedade por poucos se tornaram tole-
ráveis?

Até que ponto somos cúmplices dessas 
práticas para não atingir nosso “status 
quo”?

Ocorre uma desmobilização dos movi-
mentos populares em relação à busca de 
uma sociedade de justiça e igualdade?

Quais propostas apresentamos para 
promover mudanças reais e viáveis para 
caminhar rumo a uma sociedade global 
mais equitativa?

Envie sua reflexão (de até 7 mil ca-
racteres), pessoal ou coletiva (com sua 
comunidade, alunos/as, vizinhos, grupo de 
amigos/as) até o dia 31 de março de 2016 
para: 

inforedes@redesperaza.org 
A pessoa vencedora receberá um prê-

mio de 500 dólares e um diploma atestan-
do a participação. 

REDES
Rede de Esperança e Solidariedade
Diocese de Caguas
Porto Rico.

Concurso 
sobre 

«DESIGUALDADe 
e PROPIEDADe»

10ª Edição



O Centro de Educação Popular e Comunicação 
Cantera (www.canteranicaragua.org) e a Agenda Latino-
-americana anunciam a 21ª edição do concurso “Pers-
pectiva de gênero no desenvolvimento social”.

1. Tema: “A igualdade de gênero no acesso à pro-
priedade e aos recursos: um desafio para o desenvolvi-
mento integral dos povos”. 

2. Deverá ser no estilo de um ensaio.
3. Deverá ter no máximo mil palavras, ou 6 mil 

caracteres. Em castelhano, português ou outro idioma, 
sendo exigida uma tradução (que virá anexada) para o 
castelhano.

4. Os trabalhos deverão chegar até 15 de março de 
2016 a: cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277 5329. 

5: Prêmio: 500 dólares. O júri poderá declarar o 
concurso sem vencedor, mas poderá igualmente con-
ceder um ou mais prêmios de 100 dólares.

Concurso “Gênero e compromisso político”, 21ª edição

A Agenda Latino-americana anuncia a 21ª edição 
do Concurso Páginas Neobíblicas.

1. Tendo como parâmetro algum personagem, 
situação ou mensagem bíblica, da Antiga ou da Nova 
Aliança, os participantes deverão desenvolver uma 
“releitura” a partir da situação atual da América Lati-
na e do mundo.

2. O texto não deve exceder 9 mil caracteres (com 

espaços). Em castelhano, português ou catalão, em 
prosa ou poesia, levando-se em consideração que, ha-
vendo qualidade na forma, premiam-se o conteúdo e a 
criatividade na releitura da página bíblica escolhida.

3. Os trabalhos deverão ser enviados até 31 de 
março de 2016 para: agenda@latinoamericana.org

4. Prêmio: 400 euros; será divulgado no dia 1º de 
novembro de 2016 em latinoamericana.org

Concurso de “Conto Curto Latino-americano”, 22ª edição

Convocações
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Concurso de “Páginas Neobíblicas”, 21ª edição

A Agenda Latino-americana anuncia a 22ª edição do 
concurso, sob as normas elencadas a seguir:

1. Poderá participar qualquer pessoa sintonizada 
com as causas da Pátria Grande.

2. O conto deverá ter no máximo 18 mil caracteres, 
em castelhano ou português.

3. A história deverá tentar esclarecer, a partir de seu 
próprio caráter literário, a atual conjuntura espiritual 
da América Latina: utopias, dificuldades, motivações 
de esperança, alternativas e interpretação do momento 

histórico.
4. Os textos devem ser enviados até 31 de março de 

2016 para: agenda@latinoamericana.org
5. O autor/autora que vencer receberá 400 euros; o 

conto será publicado na Agenda Latino-americana em 
2017 (em cerca de 20 países). A decisão será comuni-
cada no dia 1º de novembro de 2016 na página http://
latinoamericana.org/2016/premios

6. O júri poderá declarar o prêmio sem vencedor e 
conceder um ou mais prêmios de 100 euros. 
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Prêmio Antônio Montesino
ao gesto profético em defesa da dignidade humana, 21ª edição

A Agenda Latino-americana anuncia a 21ª edição 
do Prêmio Antonio Montesino ao gesto profético em 
defesa da dignidade humana na América Latina. São 
estas as normas:

1. Deseja-se destacar a comunidade, grupo ou 
pessoa cuja defesa dos Direitos Humanos atualize hoje 
o gesto profético de Antonio Montesino quando, em 
A Espanhola, enfrentou a violência da conquista com 
seu grito: “Estes não são seres humanos?”.

2. Qualquer grupo, indivíduo ou comunidade pode 
apresentar candidatos a esse prêmio, até 31 de março 
de 2016, para a própria Agenda Latino-americana

3. Serão admitidos pelo júri ações pontuais, traba-
lhos duradouros e ações proféticas que ocorreram por 
um tempo extenso. 

4. Prêmio de 500 dólares. Poderá ser declarado 
sem vencedor. 
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PrÊmio 
«Col·lectiu Ronda de aDvogados»
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O Col·lectiu Ronda de Barcelona, assessoria jurídica, trabalhista, econômica e social a serviço 
das pessoas e comunidades excluídas do sistema imperante, fiel à sua tradição de pensamento e 
compromisso, convoca a 13ª edição do Prêmio Col·lectiu Ronda, para o ano de 2016, com o tema 
“Desigualdade e propriedade”. 

Estamos conscientes da dificuldade de estabelecer princípios diante de um direito (o de pro-
priedade), que dificilmente esteve sob o escrutínio de um consenso histórico. Desde a propriedade 
comum dos meios de produção e dos bens de consumo das primeiras comunidades humanas, até a 
formulação atual, diferenciando aqueles dos bens de consumo, e consequentemente estabelecendo 
diversos tipos de propriedade: pública, coletiva, privada, estatal, social, comunitária, pessoal, etc. 
Em algumas constituições estabelece-se o registro da propriedade intelectual dos direitos intangí-
veis das nações e povos indígenas originários no que diz respeito a seus saberes e conhecimentos. 
Constatamos os ataques que esses direitos sofrem na medida em que não podem ser objeto da espe-
culação capitalista. 

Toda experiência comunitária ou individual sobre esses direitos será considerada: bens naturais, 
meios de produção e bens para a vida diária. 

Desta forma, o Col·lectiu Ronda convoca:
As entidades, grupos, coletivos ou análogos que atuam na defesa das formas de uso e proprieda-

de sob as seguintes 
Normas: 
Apresentação de um relatório claro e concreto sobre as experiências, com um mínimo de três 

anos, que conte com todas ou alguma das seguintes características: 
Que combatam a desigualdade do acesso, uso, gozo e manutenção e melhoria dos bens necessá-

rios para poder viver, minimizando a pegada ecológica. 
Que preservem a propriedade intelectual coletiva dos saberes, ciências e conhecimentos e fomen-

tem sua valorização, uso, promoção e desenvolvimento. 
Que empoderem a cidadania e contribuam para o desaparecimento de distintas formas de explo-

ração e exclusão, incluídas as capitalistas. 
O relatório deverá remeter-se ao contexto, à composição e à motivação da entidade candidata, 

assim como às atividades realizadas e à avaliação dos resultados obtidos. Deverão ser incorporados a 
apresentação da entidade e um registro explicativo de suas atividades (máximo de 20 páginas). 

Idiomas: espanhol, português, catalão ou qualquer outro daqueles em que se publica o Livro-
-Agenda, acompanhado de uma tradução em qualquer um dos três idiomas mencionados acima. 

Envio e prazo: Deverão ser enviados até o dia 31 de março de 2016 aos seguintes endereços ele-
trônicos: jpujol@cronda.coop e agenda@latinoamericana.org. Estes endereços deverão ser utilizados 
para a consulta quanto a outras modalidades de envio. 

Prêmio: 2 mil euros. O júri poderá declarar o Concurso sem vencedor ou conceder menções honrosas.
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Desigualdade e Propriedade
Experiências de promoção do melhor uso de bens pessoais e comunitários


