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Premi 
a la difusió 

dels principis 
del «decreixement»

La «Comissió de l’Agenda Llatinoamericana», 
de Girona, Catalunya,

C O N V O C A aquest concurs, amb les següents 
bases:

Temàtica: El “decreixement”, com a alternativa 
a un creixement il·limitat, 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.

Contingut i format: Es premiarà la persona, 
comunitat, entitat, 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 2016 a Comissió de 
l’Agenda Llatinoamericana, C. Mestre Francesc 
Civil, 3 bx / 17005 Girona / Tel. (34) 972 
21 99 16 / correu-e: llatinoamericana@
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  

VIII Edició

En l’era de la globalització, 
la desigualtat ha esdevingut una 
característica dominant i, fins es podria 
dir, consentida a la societat dels primers 
anys del segle XXI. L’esquerda social 
ha anat en augment, fins i tot a països 
desenvolupats.

Davant d’aquest panorama, estem 
cridats a plantejar-nos:

Ha esdevingut tolerable la desigualtat 
i la concentració de la propietat en uns 
pocs?

Fins a quin punt som còmplices 
d’aquestes pràctiques per no afectar el 
nostre “status quo”?

S’està produint una desmobilització 
dels moviments populars en relació a 
la recerca d’una societat de justícia i 
equitat?

Quines propostes podem presentar 
per promoure canvis reals i viables per 
caminar vers una societat global més 
equitativa?

Envieu les vostres reflexions (de fins a 
7.000 pulsacions), personal o col·lectiva 
(amb la vostra comunitat, alumnes, veïns, 
grup d’amics/gues…), abans del 31 de 
març de 2016, a: inforedes@redesperanza.
org   

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

REDES, Red de Esperanza y 
Solidaridad,

Diòcesi de Caguas, Puerto Rico.

Concurs 
sobre 

«DESIGUALtAt 
i PROPIETAT»

X Edició
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L’Agenda Llatinoamericana convoca aquesta vint-i-
dosena 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 espiritual 
d’Amèrica Llatina: les seves utopies, dificultats, motivacions 
per a l’esperança, alternatives, la interpretació d’aquesta 

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

2016 a: agenda@latinoamericana.org
5. El conte guanyador es premiarà amb 400 €, i es 

publicarà a l’Agenda Llatinoamericana 2016 (en uns 18 
països). La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre 
del 2016 a http://latinoamericana.org/2014/premios

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

L’Agenda Llatinoamericana Mundial convoca la XXI 
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 significar 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 
enfrontar 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 firmes si ho creu oportú, 
abans del 31 de març del 2016, 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.

Premio Antonio Montesinos
al gest profètic en defensa de la dignitat humana, XXI edició

El Centre d’Educació i Comunicació Popular CANTERA 
(www.canteranicaragua.org), i l’Agenda Llatinoamericana 
convoquen la XXI edició del seu concurs “Perspectiva de 
gènere en el desenvolupament social”. Les bases són: 

1. Temàtica: “L’equitat de gènere en l’accés a la 
propietat i els recursos: Un repte per al desenvolupament 
integral dels pobles”.

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 2016 a: Cantera, Apt. A-52, Managua, Nicaragua, 
cantera@ibw.com.ni, tel.: (505) 277 53 29

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

Concurs «Gènere i compromís polític», XXI edició

L’Agenda Llatinoamericana convoca la XXI edició 
del Concurs de “Pàgines Neobíbliques”:

1. Temàtica: basant-se en alguna figura, 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 2016 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premi: 400 euros i la seva publicació a l’Agenda 
del 2017. La decisió del jurat es farà pública l’1 de 
novembre del 2016 a http://latinoamericana.org/2015/
premios

Concurs de «Conte Curt Llatinoamericà», XXII edició
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Concurs de «Pàgines Neobíbliques», XXI edició
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Premi 
«Col·lectiu Ronda»

XIV Edició

Desigualtat i Propietat

El Col·lectiu Ronda de Barcelona, assessoria jurídica, laboral, 
econòmica i social al servei de les persones i classes marginades pel 
sistema imperant, fidel a la seva tradició de pensament i de compromís, 
convoca la XIV edició del premi Col·lectiu Ronda per l’any 2016, en què 
s’ha escollit com a tema “DESIGUALTAT I PROPIETAT”. 

Som conscients de la dificultat d’establir unes bases davant un dret 
(el de propietat) que difícilment ha tingut un consens històric. Des de 
la propietat comuna tant dels mitjans de producció com dels béns de 
consum de les primeres comunitats humanes fins a la formulació actual 
diferenciant els primers dels béns de consum, i conseqüentment esta-
blint diverses menes de propietat: pública, col·lectiva, privada, estatal, 
social, comunitària, personal, etc. En algunes constitucions s’estableix 
el registre de la propietat intel·lectual dels drets intangibles de les 
nacions i pobles indígenes originaris respecte els seus sabers i coneixe-
ments. Constatem l’atac que pateixen aquests drets en la mesura que no 
poder ser objecte d’especulació capitalista. 

Valorarem qualsevol experiència comunitària o individual sobre 
aquests drets: els béns naturals, els mitjans de producció i els béns per 
a la vida diària. 

Per tot això, el Col·lectiu Ronda
CONVOCA : Les entitats, grups, col·lectius o anàlegs que actuïn en 

defensa de les formes d’ús i propietat sobre les següents 
BASES: Presentació d’un informe clar i concret sobre les experièn-

cies amb un mínim de tres anys que compti amb totes o alguna de les 
següents característiques: 

Que combatin la desigualtat davant l’accés, ús, gaudi i mante-
niment i millora dels béns necessaris per al bon viure, minimitzant la 
petjada ecològica.

Que preservin la propietat intel·lectual col·lectiva dels sabers, 
ciències i coneixements, i en fomentin la seva valoració, ús, promoció i 
desenvolupament. 

Que apoderin la ciutadania i contribueixin a la desaparició de les 
diferents formes d’explotació i dominació, incloses les capitalistes. 

L’informe 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 presentació 
de l’entitat i una memòria explicativa de les seves activitats (màxim 20 
pàgines). 

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

Enviament i terminis: s’haurà de presentar abans del 31 de març 
de 2016 a les següents adreces: jpujol@cronda.coop i agenda@latinome-
ricana.org. Es pot consultar una altra forma d’enviament a les mateixes 
adreces. 

Premi: 2.000 (dos mil) euros. Es podrà declarar desert. O també, 
concedir algun accèssit.
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Experiències de promoció del millor 
ús de béns personals i comunitaris

3r PREMI A L’OPINIÓ ESCRITA DE 
L’AGENDA LLATINOAMERICANA 

MUNDIAL 2017

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 2017:
L’ecologia integral.
Participants: S’hi podrà presentar qualsevol persona 

major de 16 anys.
Tema: L’ecologia.
Contingut i format: Es premiaran els articles d’opinió 

o assajos breus que abordin el tema de la propietat i la 
desigualtat 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 
2016 a l’adreça electrònica  llatinoamericana@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 figurar-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 seleccionats seran publicats a l’edició 
catalana de l’Agenda Llatinoamericana mundial 2017 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 2016– al web llatinoamericana.org 
i al facebook de l’Agenda Llatinoamericana.
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