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MARXA MUNDIAL per
la PAU i la NO VIOLÈNCIA
Del 2 d'octubre 2009 al 2 de gener 2010

ESPECIAL
GUERRA
A GAZA

Els grups de joves pacifistes
israelians i palestins són un
exemple de no-violència.

Suport en tot el món
per a l'alto el foc.

La presidenta
de Xile,
adhereix a la
Marxa Mundial
La Presidenta de Xile,
Michelle Bachelet, va
adherir a la Marxa
Mundial per la Pau i la No
Violència durant la reunió
mantinguda el día 29 de
gener amb Tomás
Hirsch, portaveu
humanista a Amèrica
Llatina. (+ en l'interior)

.................................................................................................................

Carta de Federico Mayor Zaragoza
sol.licitant suport a la Marxa Mundial
per la Pau i la No Violència:
El que fou president de la Unesco durant 12 anys i fundador
de "Cultura de Pau" explica les seves motivacions per unir-se
a la MM i demana el suport a organitzacions amigues. (+ a la
part interior)

.................................................................................................................

L' Inter de Milà
participarà en la MM
El Club de Futbol “Inter de Milán” adhereix a la Marxa i participarà
activament per a difondre-la. Pròximament, farà un comunicat pùblic
del seu suport davant dels mitjans de comunicació. (+ en l'interior)

   

NOTÍCIES de la Marxa Mundial del 27 de desembre 2008 al 27 de gener 2009
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Quan sols queden 9 mesos
perquè comenci la primera 
Marxa Mundial per la Pau i la
NoViolència, aquesta compta ja
amb les següents adhesions
registrades a la seva pàgina web:

Adhesions
personals

7.780
Des de 108 països

Aquest mes s'han sumat els
següents: Andorra, Armèenia,
Camerún, República del Congo
(Brazzaville), Corea de Sud,
Dominica, Emirats Àrabs Units,
Gàmbia, Gibraltar, Guinea
Francesa, Illess Comores, Illess
Salomón, Maldives, Nepal, Síria,
Uganda, Zimbabwe.

Viggo Mortensen (EEUU)
Actor. Nascut el 20 d'octubre de
1958 a Manhattan, Nova York, de
pare danès i mare
nord-americana, va viure a
Veneçuela des que tenia pocs
mesos de vida fins als 3 anys
d'edad. La seva família es va
mudar després a Argentina, on
Mortensen va viure fins els 11
anys. Allà va aprendre a parlar
espanyol i va començar a
aficionar-se  pel futbol i el club
San Lorenzo de Almagro. A més
de tenir una editorial, ha
protagonitzat moltes pel.lícules
conegudes (entre elles El Senyor
dels Anells) i ha guanyat
diversos  premis internacionals.

Susan George (França)
Economista. Presidenta del
Transnational Institute de
Ámsterdam, filòsofa i analista
política. Entre 1999 i finals de
2006 va actuar com a
vicepresidenta d'ATTAC França.
Doctorada en Ciències Polítiques
(Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, University of
Paris), llicenciada en Francès
(B.A.Smith College, EE.UU.) 

ESPECIAL GUERRA A GAZA

3 de gener de 2009

Berlín, Alemanya

Fem caure els Murs allà
on estem!
Recentment, dos grups de joves israelians i palestins han estat
guardonats a Berlin amb la Medalla Carl von Ossietzky. La Lliga
Internacional dels Drets Humans otorga aquest premi anual per
destacar la tasca d'una persona o un grup que cridi l'atenció sobre un
tema o un problema social sobre violació de drets humans. Aquest
any ha estat entregat a dos grups de joves del Medi Orient, que
s'ajunten cada divendres des de fa mes de 4 anys per fer una marxa
de protesta contra el mur aixecat a la Franja de Gaza, en el poble de
Bilaín.
Un grup de dones joves del poble de Bilaín es va organitzar per
subsistir i atendre  els seus fills, formant una cooperativa que treballa
l'artesania tradicional palestina. Quan fa cinc anys va començar a
construir-se el mur i aquest va dividir el poble en dos, aquestes dones,
amb els seus fills ja grans, es van aixecar en protesta. Des de llavors,
Bilaín ha esdevingut un lloc emblemàtic contra la construcció del mur,
que te una extensió de 600 kilómetres i divideix 183 pobles.
En aquesta frontera de ciment i filferro espinós, tots el divendres es
reuneixen en una protesta no-violenta els joves palestins del Comité
popular i joves israelians que van començar a arribar regularment des
de tots els punts del país. Es posen d'acord en els lemes de les
pancartes que porten, en els himnes que canten, en lligar-se amb
cadenes a troncs i en altres moltes formes creatives i cooperatives de
manifestació i protesta. Fins i tot l'any passat van organitzar un
congrés internacional a Bilaín.
S'enfronten cada divendres amb els militars israelians, amb els que
adopten una postura comunicativa i no-violenta, malgrat ser agredits
un cop i un altre amb bales de goma.
Una jove israeliana descriu el desconcert d'aquests militars:
"Quan els soldats israelianss volien portar-nos presos, no tenien la
justificació, el'imaginari de l'enemic, l'estigma de sempre, perqué no
érem ni terroristes, ni comunistes, ni religiosos, ni violents. En el seu
desconcert necessitaven definir-nos como grup, desvaloritzar-nos,
llavors ens titllaven  "d'Anarquistes". Vàrem adoptar aquest lema com
a  identitat i des d'aleshores ens anomenem els "Anarquistes contra
el Mur."
  Quan van pujar a l'escenari per rebre les medalles, les joves van dir
que “normalment ningú escriu sobre la no-violencia, perqué xoca amb
la prensa sensacionalista, perqué no hi ha morts ni armes”. Després
van donar les gràcies per la medalla perquè “necessitem la comunitat
internacional per ser escoltats”, perquè aquesta resistència
no-violenta arribi a l'opinió pública.
Enllaç de text d'Ilse Schimpf-Herken (Alemania): Derrumbemos los
Muros donde estemos!

 

3 al 17 de gener de 2009

Veus de protesta per la violència  a Gaza
recorren el món

El dissabte 3 de gener, en
el mateix moment en què
Ehud Barak ordenaba
començar un'altre sagnant
ofensiva contra Gaza, al
voltant de 10.000
ciutadanss àrabs i jueus es
manifestaven a Tel Aviv i
150.000 persones en tot
Israel. “Com a esser humà,
com a israelià com a
defensor de la pau, em
sento orgullos d'estar avui

Mapa de        
la Marxa

Descarregar: PDF [500 Kb]
                  

Organitzacions
adherides

682
De totes elles, les més recents
són les següents:

Fundació "Cultura
de Pau" (Espnya)
Fundada per Federico Mayor
Zaragoza, va néixer el març
de 2000 adscrita al protectorat
de "Fundaciones de la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid". La
Fundació te per objectiu
contribuir a la construcció i
consolidació d'una cultura de
pau mitjançant la reflexió,
l'investigació, l'educació 
l'acció sobre el terreny. La
seva activitat es basa
principalment en la vinculació i
mobilització de xarxes
d'institucions, organitzacions i
individus que destaquin pel
seu compromís amb els valors
de la cultura de pau. Les
accions concretes de la
Fundació se centren
principalmente en els àmbits
divulgatiu i educatiu. Els
mitjans de comunicació tambè
constitueixen un eix
fonamental per la divulgació
de la cultura de pau. Per això 
la Fundació fomenta la
celebració de jornades de
treball i reflexió pels
professionals de la informació.
http://fund-culturadepaz.org
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Filosofia (Sorbonne, París), lluita
contra el model actual de la
globalització, organització del
comerç mundial, les institucions
financeres internacionals i les
relacions nord-sud.
www.tni.org/george

Johan Galtung (Noruega)
Politòleg, matemàtic i sociòleg.
És un dels fundadors 
protagonistes més importants de
l'investigació sobre la pau i els
conflictes socials. A 1959 va
fundar a Oslo el primer institut
d'investigació sobre la pau, el
International Peace Research
Institute,  va ser el seu director
durant 10 anys. A 1964 va fundà
la Revista d'Investigació sobre la
Pau (Journal of Peace
Research). Va ser professor
d'Investigació sobre Conflicte i
Pau a l'Universitat d'Oslo entre
1969 i 1977. Ha col·laborat
extensament amb diverses
institucions de les Nacions
Unides, i ha exercit com a
professor visitant als cinc
continents, incloent treballs a
Xile, a la Universitat de l'ONU a
Ginebra, en els EEUU, Japó,
Xina, India i Malàsia. Actualment
és Professor d'Estudis sobre la
Pau a l'Universitat de Hawai i
director de Transcend: A Peace
and Development Network i
rector de la Transcend Peace
University. Ha participat en més
de 40 conflictes com a mitjancer,
per exemple a Sri Lanka,
Afganistàn, el Nord del Càucas i
Equador. A 1987 va rebre el
Premi Nobel Alternatiu, i el 1993
el Premio Gandhi. La seva
prodigiosa producció inclou 50
llibres i més de 1.000 artícles
publicats. El seu treball, com a
pensador, escriptor,
conferenciant, assessor i
activista, té un immens impacte
en la disciplina de Estudis per la
Pau.
http://es.wikipedia.org
/wiki/Johan_Galtung

Pete Seeger (Usa)
Músic de folk. Militant polític i
precursor de la música protesta
en suport al desarmament, a la
defensa dels drets humans i de
les causes del medi-ambient.

aquí”, deia el discurs que Uri Avnery no va poder dirigir als
manifestants, a causa del setge i les amenaces d'integristes. Així
començava una onada de manifestacions i comunicats que es
repetiria durant les següents setmanes de gener arreu del món. Es
van succeir les protestes devant les embaixades d'EE.UU. i d'Israel
demanant la cessació de la masacre. Hi va haver manifestacions
espontànies i convocades també a Europa i Amèrica. Els activistes,
vestits amb el mocador palestí, enarboraven banderes del país de la
mitja lluna i es desposseïen o tiraven les sabates, símbol de
resistència des que el periodista iraquí les va tirar a Bush. Els dos
caps de setmana següents, es van produir de nou les grans protestes
simultànias arreu del món, però sobre tot a les ciutats i capitals del
món àrab. Una de les més nombroses va ser la d'Alexandria, amb
50.000 persones denunciant la complicidat dels governs àrabs amb el
bloqueig.

Fotos: manifestacions a Tel Aviv, Londres, Barcelona i Madrid

Desplegament de declaracions   
a favor de l'alto el foc
Món sense Guerres dona suport als Joves israelians i palèstins en la
seva  protesta a través de un comunicat. El fundador de l'organització i
coordinador de la Marxa Mundial per la Pau i la No violència, Rafael
de la Rubia, explicava: “Els atacs de míssils del grup armat Hamás a
Israel no justifiquen l'atac de l'exèrcit israelia a Gaza. Ni el bloqueix
econòmic impossat a Palestina justifica els atemptats suicides, els
atacs per míssils de Hamás, ni els d'altres grups armats a Palestina”.

Tots els portaveus humanistes van manifestar la seva repulsa pels fets
de Gaza, destaquen la tasca pacifista de grups organitzats d'ambos
pobles. “Repudiem la violència de lEstat d'Israel i repudiem la
violència dels grups armats palestins. Sols una conciència no-violenta
podrà aturar la violència i si aquesta conciència avui es petita tindrem
que fer-la crèixer”, diu la carta oberta de Tomás Hirsch, ex candidat
presidencial i actual portaveu llatinoamericà de l'humanisme.

“La Marxa Mundial és una proposta oberta a l'expressió de tots els
pobles, totes les religions, totes les cultures, que propicia la
reconciliació cap al futur. Ens unim per  aconseguir el futur no violent
que ja emergeix de la profunditat de l'esser humà”, explicava Javiera
Oñate, portaveu de Món sense Guerres Xile.

Alguns enllaços de comunicats, articles i declaracions:

Guillermo Sullings, 30 de desembre: http://blog.latercera.com
/blog/thirsch/entry/conflicto_israel_palestina

Tomas Hirsch, 6 de gener: Els pacifistes israelians i palestins son
l'exemple pel món sencer:
http://www.tomashirsch.org/xoops/modules
/news/article.php?storyid=563

Giorgio Schultze, 6 de gener: http://www.giorgioschultze.eu
/index.php?lang=esp&secc=news&acc=id&idnoti=91&fontsize=1

Javiera Oñate: http://www.marchamundial.cl
/index.php?option=com_content&view=article&id=126:apoyo-
de-mundo-sin-guerras-a-pacifistas-israelies-y-palestinos&
catid=1:latest-news&Itemid=58

Comunicats de prensa a França: http://www.dailymotion.com/group
/125955/video/x7xj16_porteparole-nouvel-humanisme_news,
http://www.dailymotion.com/maruchoq/video/x7xmon_cdc_news

Campanyes que donen suport al fi de la
guerra
29 de desembre de 2008: Campnya “Paz en Gaza” de Avaaz, que
enviarà al Consell de Seguretat de Nacions Unides i a les potències
mundials claus, reclamant l'alto el foc.

http://www.avaaz. org/es/gaza_ time_for_ peace/98. php?CLICK_
TF_TRACK

8 de gener: GAZA LIBRE AHORA, Petició on-line: “1.5 millions de
firmes per a 1.5 millions d'essers humans a Gaza”.

http://www.PetitionOnline.com/1500000/

14 de gener de 2009: Boicot de productes i projectes d'investigació
israelians, moviment internacional per presionar Israel llançada per la
periodista/escriptora canadenca, Naomi Klein.
http://www.alternet.org/audits/118332/?page=entire

OPANAL (Argentina)
Organisme per la Proscripció
de les Armes Nuclears a
l'Amèrica Llatina i el Carib.
El Tractat per la Proscripció
de les Armes Nuclears a
l'Amèrica Llatina i el Carib
(més conegut com Tractat de
Tlatelolco) és un tractat
internacional que estableix la
desnuclearització del territori
d'Amèrica Llatina i el Carib
dels països signataris. Va ser
proposat pel president de
Mèxic, Gustavo Díaz Ordaz, i
impulsat pel diplomàtic mexicà
Alfonso García Robles como a
resposta al temor generat per
la Crisi dels míssils cubana.
La preparació del text va ser
encomenada a la Comisió
Preparatoria per la
Desnuclearització d'Amèrica
Llatina (COPREDAL), presidit
per Jorge Castañeda i Àlvarez
de la Rosa, que va fixar la
seva seu a la Ciutat de Mèxic i
va mantenir quatre sesions
plenaries. El Tractat, la
redacció del qual va ser
completada per la
COPREDAL el 12 de febrer de
1967, es va posar a disposició
dels països per la seva firma
el 14 de febrero i va entrar en
vigor el 25 d'abril de 1969.
Són els seus signataris els 33
països de la Zona Lliure
d'Armes Nuclears: Antigua i
Barbuda, Argentina,
Bahames, Barbados, Belice,
Bolivia, Brasil, Xile, Colòmbia,
Costa Rica, Cuba, Dominica,
Ecuador, El Salvador,
Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, Hondures,
Jamaica, Mèxic, Nicaragua,
Panamà, Paraguay, Perú,
República Dominicana, San
Cristóbal i Nieves, San
Vicente i les Granadinas,
Santa Lucía, Surinam,
Trinidad i Tobago, Uruguay i
Venezuela.
El compliment del tractat es
vigilat por el OPANAL

Greenpeace (República
xeca) Organització ecologista i
pacifista internacional,
econòmica i políticament
independent, que no accepta
donacions ni presions de
governs, partits polítics o
empreses. Du a terme
campanyes per aturar el canvi
climàtic, protegir la
biodiversitat, acabar amb l´'ús
de les energies nuclears i de
les armes i fomentar la pau
arreu del planeta.
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Autor i coautor de "Where Have
All the Flowers Gone?" (¿Ón han
anat totes les flors?) “If I Had a
Hammer” (Si tingues un Martell) i
és un dels cantants més
compromesos amb la propagació
espiritual “Venceremos".
http://www.peteseeger.net

Philip Glass (USA)
Commpositor. Considerat un
dels commpositors més influents
de finals del segle vint. Ha
compost obres internacionalment
famoses como òperes, sinfonies,
concerts, quartets de corda i
música per películes (per les
quals ha estat  nominat a tres
Premis de l'Acadèmia) Les seves
óperas inclouen “Einstein en la
playa”, “Akhenaton” i
“Satyagraha”, el tema sobre les
primeres etapes de la vida de
Mahatma Gandhi.
http://www.philipglass.com

King Kasongo
Mushilanama (Congo)
Advocat. Defensor Judicial en
Cap del Jutjat d'alta instància de
Lubumbashi al Congo i
coordinador general de l'ONG
"Humanismo y DDHH". “La
marxa mundial per la pau és
indispensable. Serà una
interpel·lació pels autors de les
guerres i de la violència en
aquest món”.

Wendy Guerra (Cuba)
Escriptora i Poeta. Diplomada
en Direcció de Cinema Ràdio i
Televisió per la Facultat de
Mitjans de la Comunicació de
l'Institut Superior d'Art (ISA).
Inclosa a diferents enciclopèdies

Carta oberta de Federico       
Mayor Zaragoza solicitant suport
a la Marxa Mundial

"Benvolguts amics: Vull fer-vos partícips de la
decisió que he pres d'adherir-me a l'iniciativa
de la Marxa Mundial per la Pau i la
No-violència, que ha llançat l'associació Món
sense Guerres, i participar-hi activament."
Així comença la carta que Federico Mayor
Zaragoza, que va ser president de la
UNESCO durant 12 anys i fundador de
l'associació Cultura de Paz, dirigeix a 
organitzacions amigues. Aquest defensor de
la justícia social, que planeja refundar l'ONU,
no va dubtar en ser una de les primeres
personalitats en donar el seu suport decidit i
entusiasta a la Marxa Mundial.
"Diverses són les raons que m'han mogut a

fer-ho:
- Tinc la certesa que és el moment històric oportu per promoure una
gran mobilització popular en favor del canvi radical a escala mundial
(en l'ordre financer, social, medi-ambiental, alimentari,  ètic...) per la
transició des d'una cultura d'imposició, violència i guerra a una cultura
de diàleg, conciliació i pau; de la força a la paraula; des d'una
economia de guerra a una economia de desenvolupament global que
comporti l'erradicació de la pobresa i l'exclusió.
Realitzar una Marxa d'aquestes característiques contribuirà a crear
ràpidament una conciència de pau en i entre les poblacions, que han
de passar d'espectadors impassibles a actors solidaris incansables. És
hora de despertar i treure a la llum la Rosa Parker que tots portem
dins.
- Considero necessari i improrrogable participar en una acció que
permeti a tots, totes aquell@s que han dedicat la seva vida -no importa
el paper que hagin exercit- a construir una cultura de pau, a unir-se i
recórrer el món amb la veu ben alta, proclamant la justicia, la llibertat  i
la igual dignitat de tots els éssers humans, perquè sigui sentida i
escoltada per tots i en particular per aquells -governants,
parlamentaris, poderosos... - perqué, conscients de alló que hi ha en
joc, s'impliquin en la transformació qe preconitzem. Des del primer
moment, i a cada indret, és imprescindible comptar amb la
col.laboració dels cantants, orquestres, artistes, esportistes, intèrprets...
que susciten a la gent, per gaudir del reconeixement popular, la
mobilització desitjada.
- La moderna tecnologia de la comunicació ens permet avui, per primer
cop, la participació no presencial (SMS, Internet). Fem-la servir.
Tinguem sempre present la màxima de Burke: "Quina pena que per
pensar que sols podem fer molt poc no es fagi res!". Ningú pot
pretendre recollir fruits de llavors que no s'ha tingut el coratge de
sembrar. Inventem el futur, propiciem una ràpida evolució. Entre
evolució  i revolució només hi ha la "r" de responsabilitat.
- Parafrasejant Federico García Lorca, aquesta marxa acabarà
produint, sens dubte, una "explosió espiritual" que contribueixi a arribar
a aquest món possible que anhelem.
  Aquestes són algunes de les meves raons. Us demano la vostra
col.laboració."
Video Federico Mayor Zaragoza parla de la MM a la CNN:
http://video.google.com/videoplay?docid=4565361076970034418

24 i 31 de gener 2009
Madrid, Mèxic DF i Guadalajara

Difusió de la MM al Foro Social
Mundial Belem 2009 en les
edicions de Madrid i Mèxic
A Madrid es va realitzar el Taller Desarme i No-violència: el Partit
Humanista va donar la conferència "Prioridad: desarme nuclear total y
retirada de tropas de ocupación" i "Mundo sin Guerras" va presentar la
MM mitjançant videos i lectura de conferència. Els participants,
membres d'organitzacions i activistes per la pau es varen mostrar molt
interessats en la responsabilitat personal sobre la pau interna i en
començar a treballar junts.
Les edicions mexicanes del FSM,a México DF i Guadalajara, van
comptar amb stand sobre la MM i presentació de videos. A Mèxic DF es
va intervenir en una taula rodona i es va fer el taller "vacuna contra la
violencia" i la conferència de presentació de la Marxa.

31 de gener de 2009
Santiago, Xile

Els tres espanyols que divulguen la Marxa Mundial
en bicicleta seran rebuts per aficionats al seu pas
per Santiago

AMARC ALC (Argentina)
Asociación Mundial de Radios
Comunitarias - América Latina
y Caribe (AMARC ALC)
"Compartimos el espíritu de la
convocatoria y nos ponemos
a disposición para difundir y
comunicar las distintas
actividades relacionadas con
la MM." Organismo No
Gubernamen- tal Internacional
(ONGI), laico y sin fines de
lucro. Referente organizacio-
nal, político y comunicacional
de un movimiento internacio-
nal constituido en torno a las
radios comunitarias, ciuda-
danas y populares.
www.alc.amarc.org

ALER (Equador)
Associació Llatinoamericana
d'Educació Radiofònica.
Associació Civil constituïda
per Institucions d'Amèrica
Llatina i El Carib, que fa
comunicació radiofònica
educativa. Treballa,
conjuntament amb altres
actors socials, per la
democratització de les
comunicacions, el
desenvolupament humà
sostenible, i la construcció de
societats amb més justícia,
equitat i democràcia.

Orquestra de Cámara
Galega (OCGA) (Espanya)
Fundada el 1995. Integrada
per músics professionals
formats en diferents
conservatoris europeus, ha
col·laborat amb professionals
de la talla d'Ara Malikian, Juan
de Udaeta, José Luís Estellés,
Anthony Pay, Teresa
Berganza o Juan Lomba.
També ha realitzat gravacions
per a la RTVG y RTVE, ha
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de literatura cubana, dins i fora
de la illa, publica els seus texts a
les revistes Encuentro, La Gaceta
de Cuba, Nexos, així com en
edicions especialitzades en Arts
Plàstiques. Ella és defineix  com
a escriptora de diaris. Como
poeta, es autora de Platea a
oscuras (Poesia, 1987), obra
amb la que va guanyar el Premio
13 de marzo de 1987 de la
Universitat Habana; Cabeza
rapada: (Poesía, 1996),
guardonada amb el Premio Pinos
Nuevos, i Posar desnuda en La
Habana. Diari Apòcrif de Anaïs
Nin.

David Nalbandián (Argentina)
Tenista. L'únic tenista llatino-
americà de la història que ha
arribat a semifinals en tots els
grand slams. Fou campió mundial
al Japó als 14 anys i guanyà l'US
Open a 1998. El 2005 guanyà la
Copa Master, el 2006 va arribar a
les semifinals d'Austràlia i a les
de l'Obert de Madrid. Es va
classificar directament a la Copa
Màster, el 2007 va arribar a les
semifinals d'Austràlia i a les de
l'Obert de Madrid. Es va
classificar directament a la Copa
Màster i va arribar a les
semifinals. El 2007 es va
consagrar per primera vegada en
un torneig Master Series, el de
Madrid. Es va imposar en el
Master Series de París.
http://www.davidnalbandian.com

Jorge Mansilla Torres
(Bolivia) Ambaixador de Bolívia
a Mèxic. “Vull adherir-me a la
Marxa per la No Violència, ho
faig a més en adhesió a la Nova
Constitució del meu país que
proclama la pau com a primera
prioritat del poble bolivià. D'ara
endavant, la guerra no és solució
per a problemes de fronteres ni
per revenges, ni per reparació de
justícia, la guerra és odi, la
guerra és mort i Bolivia no vol
aixó, així consta en la seva
constitució com a primera
prioritat".

Bicicultura, una associació de Xile que acaba d'adherir a la Marxa,
convocarà a les altres associacions de ciclistes per rebre, quan
passin per Santiago, els ciclistes espanyols que estan recorrent el
món promocionant la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència.
Luis Marquina y Emilia Curiel, una parella de burgalesos
aficionats al ciclisme, van sortir des de Madrid cap a Buenos Aires
el 4 de gener per emprende un recorregut en bicicleta de 8.000
kilómetres per donar a conèixer aquest projecte mundial. A
Argentina es van reunir amb Javier Sáiz, el qual els acompanyarà
durant dos dels sis mesos de viatge.
El camí de sud a nord de Xile que están realitzant en aquest
moment resulta moltes vegades força dur, pero es troben molt
satisfets per la bona rebuda que està tenint la idea, segons les
seves pròpies manifestacions. Fotografien amb la pancarta que
porten a les persones que van adherint a la Marxa. S'entrevisten
amb alcaldes i institucions i els mitjans de comunicació locals els
fan un bon seguiment (veure enllaços)
Tenen un blog (http://patagoniaenbici.blogspot.com) on es pot
veure el recorregut i les impressions que van enviant.
Video de la sortida de Madrid:
http://marchamundial.tv/Edicion/20090104%20CiclistasBarajas
/20090104MM_CiclistasBarajasHD.mp4
Alguns articles:
http://www.laprensaaustral.cl/lpa/noticia.asp?id=32694,
www.dimensioncalafate.com.ar

30 de gener de 2009
Santiago, Xile

Michelle Bachelet grava un video amb la
seva adhesió per difondre la MM

La Presidenta Michelle Bachelet va manifestar el seu entusiasme
amb el projecte i es va oferir a gravar un video perqué la seva
adhesió serveixi per convocar altra gent a la Marxa Mundial, durant
la conversa mantinguda el 29 de gener amb Tomás Hirsch,
portaveu humanista a L'Amèrica Llatina i competidor seu a les
últimes eleccions presidencials.
En el video, que va gravar el dia següent, va confirmar que rebria
l'Equip Base de la Marxa al seu pas per Santiago de Xile.
Bachelet es va comprometre a donar suport a diverses iniciatives
relacionades amb la MM i per aixó rebrà en el mes de març al
Coordinador mundial de la Marxa, Rafael de la Rubia.
“La seva adhesió contribuirà a que altres presidents de la regió,
amb els quals tenim convocades reunions els propers mesos,
també donin suport a la Marxa Mundial”, va declarar Tomás Hirsch
a Pressenza IPA.
http://www.marchamundial.cl/index.php?option=com_content&
view=article&id=133:presidenta-de-chile-adhiere-a-la-mm&
catid=1:latest-news&Itemid=58

30 de gener de 2009
Milà, Itàlia

El futbol està amb la Marxa:
l'Inter de Milà ha adherit

L'actual campiò d'Itàlia, el Football Club
Internazionale Milano, va adherir el passat
dia 30 a la Marxa Mundial. La
comunicació pública del seu suport es

produirà un dels propers diumenges, abans  que acabi la roda de
prensa habitual. L'entrenador Mourinho convidarà un dels
jugadors a que expliqui per què adhereixen a la MM. Després, el
portaveu humanista europeu, Giorgio Schultze, presentarà i
explicarà als mitjans el sentit d'aquest projecte mundial. El Club de
futbol també contribuirà en la difusió de la Marxa aportant idees i
els mitjans necessaris para realitzar-les. Entre les propostes de
col·laboració es va estudiar la gravació d'un vídeo amb les
“estrelles” vestint la samarreta de la Marxa, la projecció de vídeos
en les macro-pantalles durant els partits de futbol i altres
possibilitats per  implicar a les noves generacions d'esportistes i
aficionats a crear consciència per la no-violència des de la joventut.

27 de enero de 2009

participat en les VI y VII
edicions del Festival
Internacional de Galícia, i en
nombrosos concerts per tota
la geografia espanyola. El
2005 ha estat l'orquestra
responsable de l'estrena
mundial de l'òpera de Manuel
García, “Don Quijote” a la
Real Maestranza de Sevilla.
www.orquestra
camaragalega.com

Associació cultural
d'artistes "Utopía" (Itàlia)
"Volem unir-nos a
l'organtizació de la Marxa
Mundial per la Pau i la No
Violència,  juntament amb
molts altres artistes, creant un
moviment cultural, capaç
d'unir les forces i energies a la
defensa dels drets humans,
l'igualtat i la construcció d'una
economia que no es basi ja en
el comerç i la guerra". Tenen
com objectiu promoure un nou
diàleg entre els artistes, la
celebració de les nombroses
formes de la creativitat,
superar les divisions, a partir
del mínim comú denominador,
de l'acceptació de les
diferències i la lluita contra
tota discriminació i la
desintegració de la societat.
www.cordoba.it

Di' Gay Project (Itàlia)
Associazione romana GLBT
che si occupa dei diritti delle
persone Gay e Queer. DGP és
una Aps (associació de
promoció social) pacifista,
apartidista, no violenta i
democràtica que s'oposa
activament a totes les formes
de discriminació contra les
minories gais, lesbianes,
bisexuales, transexuals 
transgènere, sinó tambè
ètnica i religiosa. DGP lluita
pels drets humans i civils.
www.digayproject.org
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Leonardo Boff (Brasil)
Teòleg i filòsof. Es va doctorar
en Filosofia i Teologia en la
Universitat de Munich (1970).
Enretornar a Brasil, va ajudar a
consolidar la Teologia de
l'Alliberament. Va ensenyar
Teologia Sistemàtica i Ecumènica
en l'Instituto Teológico
Franciscano en Petrópolis (RJ).
Va ser editor de Concilium
(1970-1995) (Revista
Internacional de Teología),
Revista de Cultura Voces
(1984-1992) i Revista
Eclesiástica Brasileña
(1970-1984). Va ser professor de
Teologia i Espiritualitat en
diversos instituts de Brasil i
exterior. És doctor honoris causa
en Política per la universitat de
Turí, Itàlia, en Teologia per la
universitat de Lund, Suecia i en
les Facultat EST – Escola
Superior de Teologia a San
Leopoldo, Brasil. El 1992 es va
desconnectar de l'Ordre
Franciscana i del sacerdoci.
Professor adjunt d'Ètica, Filosofia
de la Religió i Ecologia en la
Universitat de Rio de Janeiro
(UERJ). La seva producció
literària i teològica éss superior
als llibres, entre ells el best-seller
El Águila y la Gallina.
http://www.leonardoboff.com
/site/lboff.htm

Rafael Olarra Guerrero
(Xile) Futbolista. El 2006 va
jugar a Israel amb el Maccabi
Haifa, però l'any 2007 va fitxar
per la Universitat de Xile. Va
debutar a l'Audax italià el 1996,
on va jugar per dos anys,
després va marxar a la
Universitat de Xile, on va
romandre fins el 2000, guanyant
3 títols, després se'n va anar a
l'Osasuna d'Espanya, fins l'any
2002 en que torna a la Universitat
de Xile  on es queda un any més,
fins que el 2003 el compra
l'Independiente de Avellaneda,
després d'una bona actuació en
aquest equip, torna a Xile, però a
un dels clàssics rivals de l'equip
que el va fer conegut, la
Universitat Catòlica que estava
muntant un equip per guanyar el
Torneig de clausura 2004.

Marroc

Marroc ha format el seu Equip Promotor

Diverses associacions marroquines han constituït l'Equip Promotor
de la Marxa al Marroc, després d'un considerable treball de difusió
realitzat durant els últims mesos. El contacte, dirigit al teixit
associatiu i a personalitats locals, ha produït un efecte multiplicatiu,
el resultat del qual és l'adhesió de personalitats del calibre del gran
poeta marroquí, Driss Allouch (http://allouch.jeeran.com) i de 120
associacions en tot el territori. El passat desembre es va realitzar el
Fòrum humanista de Tànger, que va permetre la trobada de
participants de l'equip.
Gràcies a aquesta tasca i a l'adhesió d'associacions, s'han
formalitzat també equips locals en les ciutats d'Oujda, Tassa y Fes i
altres, com Tànger, Rabat i Agadir,estan en fase de sensibilització i
formació. A més, s'ha produït el fullet oficial en àrab.
En les ciutats de Fes, Tassa y Taourirt es van fer presentacions del
projecte amb l'assistència de representants de 70 associacions,
organitzacions, com l'Església de Tassa, i personalitats de la talla
del fundador del 1200º aniversari de la ciutat de Fes. Mentrestant a
Tantan, Gulimine i totda la regió del Sahara, s'ha pres contacte
amb més de 100 associacions i caps de tribus.
L'organització d'una trobada regional de comunicació i concertació
d'associacions a Oujda i la seva regió va permetre la participació
d'al voltant de 100 importants personalitats i la presència de
premsa, ràdio i televisió. Tant la premsa, com la segona cadena
pública de televisió marroquina 2M s'han fet eco de tota l'activitat
realitzada (veure enllaços)
Premsa: http://acodec.e-monsite.com/rubrique,marche-mondiale-
pour,1118457.html,
http://www.oujdacity.net/regional-article-16808-fr.html,
http://www.ville2fes.com/news-2403-une-marche-mondiale-pour-la-
paix-et-la-non-violence.php
Tv: http://www.dailymotion.com/humaniste33/video/13263946

25 de enero de 2009
La Paz, Bolívia

El poble bolivià renuncia a la guerra

Amb el suport del 60%
de l'electorat, tots els
triomfs del “SÍ” en el
referèndum celebrat el
25 de gener, per a
aprovar una nova
Constitució per la qual
Bolívia renuncia a la
guerra com a
mecanisme per a
resoldre conflictes.
La Cort Nacional
Electoral va confirmar

una participació majoritària i sense precedents en aquesta votació,
el 85% de més de 3,8 milions de votants, però trigarà uns dies a
donar els resultats oficials.
350 observadors internacionals van vigilar el procés en una jornada
sense incidents mentre que l'oposició convidava al “desacatament”
en els quatre departaments on va triomfar el “NO”.
Dies abans, “Món sense guerres”, a través del seu president Rafael
de la Rossa, havia emès un comunicat donant suport el SI i
aplaudint la visió de futur d'Evo Morals amb aquesta nova
Constitució.
Foto: AFP AP Efe

25 de gener de 2009
Caracas, Venezuela

Llançament oficial de la MM a Veneçuela

L'Equipo Promotor (EP) va llençar oficialment la Marxa a
Veneçuela el passat 21 de gener a la Fundació CELARG (Centro
de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos), amb l'assistència
de 60 persones i la presència d'una televisió amb cobertura
nacional, Venezolana de TV. L'acte va consistir en les exposicions
dels membres de l'EP i la projecció d'uns videos de difusió. Durant
les intervencions, es va explicar el projecte general, mencionant
algunes iniciatives i adhesions de renom, i també la situació
específica del país. La ruta troncal de la Marxa arribarà a
Veneçuela el proper desembre i passarà per les ciutats de

Energia per i Diritti
Umani Onlus (Itàlia)
Va ser fundada el desembre
de 1998 a Roma,  amb
l'objectiu de treballar pel
respecte als  DDHH.
L'Associació és 
internacionalista i consta d'un
grup de persones de diferents
cultures, religions, idiomes,
aspiracions, creences,
condicions econòmiques i
socials que s'organitzen per
donar impuls a un gran canvi
social. Energía és una
associació nacional amb seu a
Roma, Campobasso, Bari,
Bolzano i Ghilarza, Cerdenya.
www.energiaperidirittiumani.it

Controchiave Associació
cultural
(Italia) Controchiave organitza
cada any el Festival de la
Cultura, la pròxima edició
tindrà com a tema la Marxa
Mundial, el festival té lloc cada
any en juny a Garbatella, un
districte de Roma, que abasta
5 places i carrers adjacents,
amb espectacles musicals i
milers de persones que
participen.
www.controchiave.it

Grupo Esperantista de
Pistoia (Itàlia)
El Grupo Esperantista de
Pistoia és una lliure
associació, amb l'objectiu de
difondre el coneixement i l'ús
de la llengua internacional
esperanto neutral, afirmant la
importància de les
contribucions a la llibertat de
la persona humana i entre els
factors de la cooperació en el
món.
http://www.esperanto-grupo.it
/pistoja
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Després de la seva bona
actuació a l'UC, va marxar al
Maccabi Haifa d'Israel, on fou
titular. En el 2007 va  tornar a
l'UC.

Rolando Araya Monge
(Costa Rica) Politic, escriptor,
professor. Ha exercit com a
diputat, ministre, executiu
municipal de San José i secretari
general del Partit Liberación
Nacional, del qual fou candidat
presidencial en el 2002, 
vicepresident de la Internacional
Socialista i president de la
Conferència Permanent de
Partits Polítics dAmèrica Llatina.
Actualmente es líder del partit en
formació "Frente
Socialdemócrata Costarricense".

José Sacristán (Espanya)
Actor de reconegut prestigi i
amplia trajectòria en cinema,
teatre i tv. Integrant del grup
d'actors de l'anomentat
"landisme", la seva carrera va fer
un tomb important a partir de la
Transició, amb pel.lícules com Un
hombre llamado Flor de Otoño o
Asignatura Pendiente les quals li
van permetre enriquir el seu
registre interpretatiu. Ha dirigit 3
pel.lícules. Premiat en el Festival
de Cinema de San Sebastián de
1978 como a millor actor per Un
hombre llamado Flor de otoño i a
1982 amb el Fotogramas de
Plata como a millor actor per la
pel.lícula La Colmena.

Gianni Pitella (Itàlia)
Polític. Llicenciat en Medicina i
Cirurgia. Secretari regional de les

Caracas, València, Barquisimeto, Acarigua i San Cristóbal.
Per adherir a Veneçuela: marchamundialvenezuela@gmail.com
http://www.marchamundialven.blogspot.com

24 de gener de 2009
Congo

Congo en Marxa
Durant aquest mes de gener la preparació de la Marxa ha donat un
salt qualitatiu a la RD el Congo. A la reunió de l'Equip Promotor
(EP) es va triar un coordinador del pais, el qual participarà dels
xats de l'Equip Promotor Internacional, i també algunes funcions
importants com la de Relacions Internacionals o Educació. Ja
están en ple funcionamient i amb coordinadors els equips de les
provincies de Katanga i Kinshasa i, amb gran activitat la de
Sud-Kivu.
El país participarà en la Marxa a través d'una ruta convergent
encara per determinar. Resulta important en el traçat la connexió
entre les diferents províncies. L'EP está en contacte amb el
responsable del tram est i sud d'Àfrica, dissenyat inicialment
atravessant Etiopia, Kenia, Tanzània, Zàmbia, Mozambic,
Suazilandia i Sudàfrica.
En les últimes setmanes s'han mantingut dues entrevistes amb el
secretari particular del arquebisbe de Lubumbashi (Katanga) i en la
primera quincena de mes amb el conseller diplomatic del President
de l'Assemblea provincial de la mateixa provincia.
En els calendaris nacional i provincial es treballa sobre el
Llançament de la Marxa en els diferents llocs, amb algunes
presentacions planificades, como les activitats de difusió previstes
pel 22 de febrer, dia mundial del Scoutisme, amb molt suport en el
pais.

21 de gener de 2009
Ecuador

Creixen les activitats per la Marxa

El 19 de gener passat,
un nombros grup
d'estudiants de
diversos col.legis i
universitats,
organitzacions i
institucions van iniciar
la anomenada “Minga
por la Paz y la
No-violencia” amb una
marxa des del
Ministeri de Cultura
fins el Parque El Ejido,
on van formar el
símbol de la No

violència. Les activitats, que tenen per protagonistes als joves,
continuarán amb un pla de formació i de multiplicació de
“semilleros de la No-violencia activa”, a més del desenvolupament
de múltiples iniciatives per crear consciència a favor del
desarmament nuclear, la fi de les guerres i l'eliminació de tota
forma de violència. Dos dias després, el 21, es realitzar la primera
reunió de l'Equip Promotor a Ecuador amb la participació de 35
persones, representant 26 organitzacions.
Aquest mateix dia, l'Associació Llatino-americana d'Educació
Radiofònica (ALER) emitia una entrevista a Rafael de la Rubia. El
coordinador mundial de la Marcha explicava que “En el 2003 es
van gastar aproximadament 900.000 milions en armament. No hi
ha pau en el mon amb la compra masiva de tanques i bales
davant ‘possibles’ guerres”, i va afegir “Tampoc hi ha pau amb
pobresa, fam, falta d'acces a l'educació i a la sanitat, entre
d'altres”.
www.marchamundialecuador.com
Blog: http://semillerosnva.blogspot.com
Fotos Rafa: http://www.aler.org/img/fotos/cs/csv-21012009.jpg
Fotos Minga: http://picasaweb.google.es
/semillerosnoviolenciaactiva

16 de gener de 2009
Santiago, Xile

El Invernadero de
Lavapiés (Espanya)
Es un grup de superhomes
amb granota verda que es fan
anomenar jardiners, tenen
poders ultra-corrents, però
que no utilitzen la majoria dels
mortals: ments crítiques,
creatives i actives. Son
perillosos, i tenen armes de
destrucció masiva per
fomentar la reflexió, el diàleg i
la comunicació entra les
persones. Produeixen llavors
creatives i les planten. Cada
jardiner s'encarrega de la
seva llavor, proposa una idea
o un projecte, entre tots els
jardiners desenvolupen les
llavors de cada un i les
planten. "La Marxa Mundial
per la Pau i la No Violència és
una oportunitat única per
posar en marxa el poder de
les persones. Sabem que d'un
a un no tenim cap poder
d'influència, ni de res, i també
sabem que si s'uneixen
moltes, moltes persones en
una sola direcció poden tenir
un poder molt molt gran.
Perquè aleshores no ens
unim?, hi ha moltes raons de
pes que ho impedeixen, per
citar algunes, l'individualisme i
la diferenciació de la societat
de consum, el món bombolla
en el qual vivim tots, el "se
salvi qui pugui" que impera....
La Marxa Mundial és una
iniciativa que pot borrar tot
allò que ens impedeix
unir-nos, sols per això, ja té
una importància decisiva". 
http://elinvernaderodelavapies.
blogspot.com

Nuestras Hijas de
Regreso a Casa (Mèxic)
Associació de dones de
Ciudad Juárez. DOnes les
filles de les quals han estat
assassinades.  Marisela Ortiz,
la seva portaveu, dóna les
gràcies per l'esforç de lluitar
per un món millor, i tant de bo
hi haguésmés gent com...
nosaltres...

Alcaldes i
Municipis:
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Joventuts Socialistes; membre de
la Direcció Nacional de DS
(Democráticos de Izquierda).
Diputat al Parlament Europeu des
de 1999. Membre de les
Comissions Pressupost,
Indústria, Investigació i Energia
del Parlament Europeu. President
de la Delegació italiana en el
Grup PSE del Parlament
Europeo.

Tony Benn (Regne Unit)
Politic socialiste. "La Marxa
Mundial apropa les persones i
dona esperansa als joves el futur
dels quals depén del nostre èxit
en l'assoliment de la Justícia cap
a la creació de la Pau". Va ser
elegit membre del Parlament en
1950 i membre del govern de
1964-1970 i de 1974-1979.
Co-fundador del Movimiento por
la Libertad de las Colonias y del
Comité Nacional de la Bomba de
Hidrógeno que va fer la seva
petició nacional pel desarmament
nuclear. Va militar activament
contra la guerra de Suez, es va
oposar a les guerres d'Iraq,
Malvinas, el Golf i Iugoslavia. En
1983 va assistir a la Coalició de
Pau d'Hiroshima. En 2004 va ser
elegit Primer President de Stop
War Coalition. En 2005 va rebre
el Premi de la Pau Frank Primos.
És autor de 21 llibres. Actualment
és vicepresident de la Cambra
per al Desarmament Nuclear.
http://www.tonybenn.com

Canol Kocagöz (Turquia)
Humorista gràfic. Els seus
dibuixos s'han publicat a diversos
diaris, també en revistes
polítiques i d'art des de 1970.
Canol és president de
l'Associació d'Humoristes Gràfics
des de 1996. La seva obra s'ha
exposat en alguns països a tot el
món.

Mil poemes per la Pau
La Marxa Mundial va ser la musa de l'acte “Mil poemas por la Paz”,
convocat pel col.lectiu de “Poetas por la Paz” a la Biblioteca de
Santiago, al qual van assitir al voltant de 70 persones. Va ser un
acte molt emotiu amb música i videos, en què diversos poetes van
llegir els seus versos, va intervir un trovador i es va representar un
acte poétic-teatral basat en “Diálogos de la Isla Negra”, de Silo.
Com a cloenda sorpresa, es va realitzar una acció no-violenta, a
favor de l'alto el foc a Gaza, llançant a l'aire plats de cartró en els
quals figuravan escrits poemes i bons desigs pels pobles de
Palestina i Israel.

7 de gener2009
Mèxic D.F.

Taula Rodona Marxa Mundial
El passat 7 de gener , es va realitzar a Mèxic D.F. una Taula
Rodona amb el tema de la Marxa Mundial, on van participar: Jorge
Mansilla Torres, ambaixador de la República de Bolivia; Daniel
Horowitz, Secretari General de la Regional Europea de
l'Internacional Humanista i coordinador de la MM a Suissa; Anne
Farrell, Membre de l'Equip Promotor de la MM de Canadá i
guanyadora de la Medalla 2008 per la Pau, per la Guay (YMCA);
Rafael Barajas, El Fisgón, reconegut caricaturista mexicà; Pedro
Miguel, conegut periodista; Janet Hernández Sotelo, Secretaria
d'Igualtat, Gènere i  Drets Humans del Partit de la Revolució
Democràtica del Districte Federal; Balazs Szigeti, Portaveu del
Movimient Humanista d'Hongria i membre de l'Equip Promotor de
la MM en aquest pais; Ivone Sámano, coordinadora nacional de la
MM a Mèxic. També es va comptar amb la participació virtual
d'Alfredo Jalife Rahme, catedràtic de l'UNAM i analista així com
amb la participació al final, de Raúl Martel amb la cançó "Voces"
composta per la MM.
L'esdeveniment va tenir lloc al Club de Periodistes, amb una
assistència de 120 persones. Van assitir també 8 periodistes de 5
mitjans. El programa de radio del Club de Periodistes Radio A-B-C
va fer una entrevista durant la qual el mateix club va adherir
públicamente a la Marxa. També a Mèxic DF s'han programat
cerimònies mensuals per la Pau i el Desarmament al Zócalo  un
dinar amb periodistes pel 14 de febrer, més en el qual Mèxic
celebrarà una campnya per la No violència.

2 de gener de 2009
Buenos Aires

El ral.li Paris-Dakar difon la Pau

Dos pilots portaven unes pancartes reclamant la “Pau en el Mitjà
Orient” i anunciant la Marxa durant el recorregut fins la línea de
sortida del ral.li Paris-Dakar. La present edició del ral.li ha canviat
de continent, fugint de la violència de l'any passat a Àfrica, s'ha
disputat durant el més de gener a Argèntina i Xile. Diverses
organitzacions van aprofitar la sortida de la carrera des de Buenos
Aires, on s'hi havien congregat més de mig milió de persones i
molts mitjans de comunicació, per protestar per la guerra de Gaza i
difondre la Marxa Mundial. Els activistes van distribuir volants i
informació entre els espectadors i participants del ral.li. També van
mantenir converses amb pilots i amb la premsa sobre la necesitat
de conscienciar en favor de la pau i sobre la metodologia de la no
violència per a solucionar tot tipus de conflicte.

31 de desembre de 2008
São Paulo

Atletes demanen la Pau en una cursa urbana

La tradicional prova d'atletisme, la "San Silvestre", va comptar amb
diverses manifestacions en favor de la Pau, en la seva 84ª edició,
realitzada el 31 de desembre a São Paulo. Un equip de participants
de la MM hi va ser present per demanar la finalització dels
conflictes bèlics mundials, i en especial per protestar contra els
recents atacs d'Israel a la franja de Gaza.

Comune di Bresso
MI (itàlia)

Comune di Castenedolo
Brescia (itàlia)

Maria del Puerto Gallego
Arriola,
Alcaldesa de
Santoña, Cantabria (Espanya)

Miguel Angel Mayorga
Hampton Bays, New York,
USA

Luis Justo Mayta Livisi
Alcalde, Municipalidad de
Paucarpata, Arequipa (Perú)
"Cal firmar firmar el suport a
la Marxa Mundial perquè és
una cosa bona per a la
Humanitat."

Universitats:
A més de les
Universitats de:

Universidad de Mariano
Gálvez Quetzaltenango
(Guatemala)

Universidad Friday
d'izidro Bendito
Maputo (Mozambique)

Corporación
Universitaria Minuto de
Dios Bogotá (Colombia)

Universidad Pedro de
Valdivia Santiago (Xile).

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Lima (Perú)

Universidad del Pacifico
Santiago (Xile)

Universidad de
Uagadugú Burquina Fasso

Universidad de Panamá

Aquest més s'han sumat
a la Marxa per la Pau i
la No Violència las següents
universitats i centres
educatius:

Universidad de
Guayaquil Equador

Academia Superior de
Artes Medellín (Colombia)

High School Sports
Program Braila (Rumanía)

Centro de Educación de
Personas Adultas "Paulo
Freire” Fuenlabrada, Madrid
(Espanya)

Música
Aquest més, a la web MM
Creative hem rebut dues
cançons d'autors per la Pau i
la NoViolència que ja no están
entre nosaltres. Són Xavier
Jiménez i Johnny All, de
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Carolyn Carlson (USA)
Ballarina i coreògrafa de llarga
trajectòria internacional. Va ser
responsable del Groupe de
Recherches Théâtrales de
l'Opéra de París, durant 10 anys.
Ha creat més de 70 coreografies i
és autora de dibuixos i de
poemes.

Pepe Viyuela (Espanya)
Actor, escriptor i poeta.
Va neixer el 2 de juny de 1963 a
Logroño. Va estudar art
dramàtic[1] i va començar en el
món de l'humor realitzant
parodies amb objectes i sense
paraules. A més de ser un gran
amant del cine, el teatre i la
televisió, és llicenciat en Filosofia.
En la seva faceta de poeta, ha
sigut el guanyador de la Segona
Edició del Premi Internacional de
Poesia Margarita Hierro amb el 
seu poemari "Y amarte, sin
saber". Premi instaurat en
memòria de la filla de l'important
poeta espanyol José Hierro.
Previament, el 2003, havia
publicat una novel.la: "Bestiario
del circo", amb un pròleg
d'Andrés Aberasturi. Membre de
l'ONG "Payasos Sin Fronteras".

EPI
3 de gener de 2009

V reunió de l'Equip
Promotor
Internacional
Assisteixen al xat 55 persones
representant 39 països i 14
funcions.

La Marxa per països
Hi ha activitats a 81 països, dels
quals a 67 ja hi ha responsables de
l'Equip Promotor (EP) Els EP es
troven en diferents nivells de
desenvolupament, en alguns
països ja existeixen coordinacions
locals. Gràcies a l'esforç de
connexió amb altres organitzacions,

24 de desembre de 2008
Santiago de Xile

El Sopar de Gala de la Fundació "Gol Iluminado"
va resplandir amb la presentació de la Marxa

El Sopar de la Gala anual, organitzada per la Fundació "Gol
Iluminado", per premiar als futbolistes xilens destacats durant l'any
2008, va comptar entre els seus convidats amb quatre membres de
l'Equip Promotor xilè de la MM, els quals van tenir la oportunitat,
abans de l'inici del sopar i de l'entrega de trofeus, de presentar el
projecta devant els 181 asistents. El públic, majoritariament
futbolistes, empresaris, publicistes i periodistes, va acollir la
proposta amb una calorosa ovació. Es trobaven  presents
personalitats que ja havien adherit a la Marxa anteriorment:
l'alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, Elías Figueroa, Fernando
Astengo. Marcelo Zunino va adherir en aquesta ocasió.
El president de l'Associació xilena de futbol, Sr. Harold Mayne
Nicchols, es va interesar molt per la Marxa i amb la possibilitat de
declarar aquest any “Año de la No-violencia en el fútbol” a Xile,
amb la opció de donar-li caràcter internacional.

Espanya amb la marxa mundial

Madrid:

Municipis i barris en Marxa
Una delegació de Món sense Guerres va despedir  l'any "suant  la
semarreta" a la San Silvestre Vallecana, les càmares de "sonrisas
por la paz" van tornar a captar cares a la Puerta del Sol i la
Comunidad de la Diversidad del Mensaje de Silo y ADAC van
celebrar un dinar de suport a la MM a Alcalá de Henares.
Canillejas va celebrar el Día Internacional de la Paz y la
No-violencia, 31 de gener, amb l'acte d'inici de la campanya
d'adhesions, el C.E.I.P. Alberto Alcocer de San Blas va celebrar
aquesta jornada culminant el cicle de tallers "Educando para la Paz
y la No-violencia" i a Fuenlabrada Amigos Solidarios y Forum Salud
van fer una sessió informativa de la MM per associacions mentres
el CEPA Paulo Freire obria el plaz d'inscripció als "Talleres por la
Paz y la No-violencia" organitzats per Món sense Guerres.
Video Tallers "Educando para la Paz y la No-Violencia"
http://www.youtube.com/watch?v=SVh_ZYF-
nFA&feature=channel_page

Salamanca:

L'Ajuntament cedeix un local per fer activitats

El local d'activitats MM està situat en el "Centro Cultural Miguel de
Unamuno". Salamanca difundirà la MM en el "Festival para la
Cultura y las Artes de Castilla-León", ràdios locals i a la Universitat.

Mollet:

Presentació de la Marxa Mundial

El 28 de gener va tenir lloc la Presentació oficial de la MM a Mollet
del Vallès (Barcelona) en el Centre Cívic La Marineta a carrec de
l'Associació Humanista Amalgama, La Bombeta i Associació
Kandeema. http://www.molletenmarxa.blogspot.com/

Màlaga:

Adhesió i participació activa  de la Delegació
d'Educació

El Delegat d'Educació va formalitzar la seva adhesió on-line a la
MM durant la celebració del Día de la Pau en la Delegació
d'Educació de Màlaga. La Delegació va convidar a participar en la
MM a la comunitat educativa i als centres d'educació de Màlaga als
quals ja han envia un CD informatiu.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=
/Delegaciones/Malaga/NOTICIAS/denyp09&delegacion=442&
vismenu=1,1,1,1,1,1,1,0,0

PRÒXIM 18 de febrer de 2009

Sessió informativa davant el Parlament

Barcelona i Lima respec-
tivament. És emocionant
escoltar-los cantar les seves
sentides paraules empenyent
avui per anar cap a un món
millor, perqué ho fan des d'un
altre temps i un altre espai.
Memòria i futur es fonen en la
Marxa.
http://marchamundialcreative.
blogspot.com

Web

A més de...
www.marchamundial.org

ara tambè!
www.worldmarchforpeace.org

Banners MM:

Novetat per a bloguers i
webmasters: Espectacular
banner amb comptador de dies i
slideshow d'adhesions per
incrustar a la teva web.

Varios idiomes:
http://iniciativa.260mb.com

MM-Recursos blog
Slideshow d'Adhesions
personals actualizat i
nou d'Organitzacions per
incrustar en el teu blog o web

http://mmrecursosblog.
blogspot.com

Cóm posar un banner de la
MM en la firma del teu
E-mail
Diverses mides en 7 idiomes:
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creix la presència d'altres
associacions en els EP, que també
repercuteix en un nombre major
d'adhesions.
A diversos països s'han realitzat
actes el 10 de desembre, dia dels
Drets Humans, i el 31 de desembre,
carrera popular de San Silvestre.
En el llançament oficial a Xile, va
produir un gran impacte popular
l'assistència a la gala anual
d'esportistes famosos, a més de la
presentació davant 12.000
persones en un partit en què
jugaven els 22 futbolistes més
famosos del pais.
Encara que la decisió és de cada
EP, ses suggereix que els
llançaments oficials  es facin durant
els tres primers mesos de l'any, sis
mesos abans de l'inici de la MM.

Rutes i equip-base
Circula l'última versió del mapa de
rutes, el qual s'actualizarà en un o
dos mesos. L'Equip Base es
dividirà en dos en entrar al Con
Sud, corredor del Pacífic i corredor
de l'Atlàntic. Les propostes de
modificació de la ruta troncal han
d'enviar-se prèviament a la llista per
estudiar la seva viabilitat, ja que
està establerta en el calendari
general. No hi ha data límit per als
canvis o la incorporació de rutes
convergents, les quals poden variar
fins  l'últim moment, però és
necessari coordinar-los amb els
responsables de trams. Al voltant
de 60 persones estan incloses al
Pre-equip Base, les quals estan
coordinades i en contacte a través
d'una llista de correu i a les quals
s'han distribuït més detalls del
funcionament de l'equip. Els noms
dels membres de l'Equip es
donaran a conèixer quan siguin
definitius. Encara es necessiten
més nacionalitats, ja que sols hi ha
representats 20 països.

Difusió de la Marxa
Es necessita que els EP impulsin
en els seus països la formació
d'equips de premsa per col.laborar i
reforçar el treball de l'Agència de
Noticies. Les persones que hi
participin necessiten una
especialització des de l'òptica d'allò
que és noticia, la qual es podria
adquirir amb tallers específics en
redacció, fotografia i video.
Els butlletins escrits són una
selecció de la informació que arriba
per les webs i les llistes de correu,
les quals es poden ampliar en els
links, per això es fixa un límit de
pàgines. Convé que els butlletins
s'enviïn en tots els idiomes amb
l'enllaç per baixar-lo de la web, no
com a fitxer adjunt.
La difusió per televisió és una
prioritat, per la qual cosa s'està
impulsant la formació i qualificació
d'equips de video en tots els llocs
per a poder filmar totes les activitats
en alta qualitat.
Video-botlletí:
http://videoforum.theworldmarch.org
/index.php?action=videos;cat=7

Relacions institucionals
S'ha format un equip internacional
constituït per una coordinadora i
persones amb experiència de cada
continent per establir relacions,
determinar els “notables”
veritablement internacionals i
ordenar les adhesions existents.
També s'ha creat un altre equip
encarregat de contactar amb els
responsables d'organitzacions
internacionals o grans
organitzacions per buscar punts de
convergència en accions concretes
i conjuntes en el marc de la MM.

Europeu sobre els riscos de la instal.lació del
radar anti-missils a la República Txeca

Membres del Parlament Europeu han convocat a Brussel.les a 40
alcaldes de la regió txeca, on es pretén construir el radar
anti-missils, a representants xecs del movimient no violent contra
las bases militars a Europa i a membres d'Europe for Peace per
exposar els riscos que comporta aquest projecte.
Delegacions d'Europe for Peace viatjaran des de tota Europa i
donaran suport a aquesta sessió davant del Parlament:

10:00h Presència amb cartells i manifests davant del    
Parlament.
14:00h Discursos, sempre davant del Parlament.
 Convocatòria als periodistes.
16:30h Audiència pública.

Alcaldes per la Pau se sumen a la petició de la República Txeca i 
fan una crida formal als alcaldes a sumar-se al moviment no-violent
que demana que no s'instal.li el radar antimissils a la Rep.Xeca.
Extracte de la carta als alcaldes: "En solidaritat amb els txecs que
viatgin a Brussel.les, la xarxa internacional d'Alcaldes per la Pau
s'unirà a la protesta, en representació dels seus membres (2.635
alcaldes d'arreu del món), que demanen un món més segur i més
humà".
Convocatòria de suport des de totes les ciutats a la protesta a
Brussel.les del 18 de febrer: "INVISIBLES" CONTRA LES
"GUERRES ESTEL·LARS"
Suport a la protesta del 18 de febrer: manifestacions a totes les
ciutats com a "invisibles" (vestits de blanc i amb màscares
blanques), representant el 70% de la població la qual no es
escoltada, és invisible. El 90% de la població no té espai en els
mitjans de comunicació.

Notícies publicades
Cadena 3Com - Argentina
Regidor pacifista de Jerusalem reclama l'alto el foc (Margalit Meir).
http://www.cadena3.com.ar/post_ampliado.asp?post=21349
Red marcial - Argentina
El recorregut de quasi cent dies culminarà a Mendoza.
http://www.redmarcial.com.ar/el-recorrido-de-casi-cien-dias-culminara-
en-mendoza.1353.html
Daily Jugantor - Bangladesh
http://www.jugantor.com/online/content/2009/01/30/news0459.htm
http://www.jugantor.com/online/content/2009/01/30/news0460.htm
Los Tiempos - Bolivia
Humanistes cap a la marxa mundial per la pau.
http://www.lostiempos.com/noticias/28-12-08/28_12_08_loc1.php
Comunidad Segura - Brasil
2009, l'any de la Marxa Mundial per la Pau.
http://www.comunidadesegura.org/?q=es/node/41539
La Nación - Xile
2009, l'any de la mega-caminata per la pau.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090107
/pags/20090107215740.html
Canal81.com - Xile
Video sobre la MM
http://www.youtube.com/watch?v=0xQBYmkD1-M
Caiga quien Caiga - Xile
Entrevista a "Partido por la Paz".
http://www.youtube.com/watch?v=_77PRiRKPso
La Prensa Austral - Xile
Ciclistes espanyols promouen la pau i no violència.
http://www.laprensaaustral.cl/lpa/noticia.asp?id=32694
Nueva Región - Xile
La Presidenta Bachelet adhereix a la Marxa Mundial per la Pau i la No
Violència.
http://www.nuevaregion.com/index.php?option=com_content&
view=article&id=6846:la-presidente-bachelet-adhirio-a-la-marcha-
mundial-por-la-paz-y-la-no-violencia&catid=200:nuevo-humanismo&
Itemid=202
Diario La Tercera - Chile
Bachelet dóna suport personal a campanya internacional per la pau.
http://www.latercera.com/contenido/674_98076_9.shtml
Nación Dominicana - Santo Domingo
Bachelet convoca a la Marxa Mundial per la Pau i la No-Violència
http://www.lanaciondominicana.com/ver_noticia.php?id_noticia=5958&
sesion_periodico=14
Noticias Positivas - España
"L'arbre de la paraula" participa en la Marxa Mundial per la Pau i la No
Violència
http://www.noticiaspositivas.net/noticia.asp?IdNoti=1207
Madrid Digital - Espanya
Marxa Mundial per la Pau i la No Violència: una fita històrica
http://www.madriddigital.info/13/11332/marcha-mundial-por-paz-
no-violencia-hito-historico.html
Juanes adhereix a la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència
http://www.madriddigital.info/13/11279/juanes-adhiere-marcha-mundial-
por-paz-no-violencia.html
20 Minutos - Espanya
Dos ciclistes espanyols recorreran 7.000 Km. per demanar la fi de les
guerres.
http://www.20minutos.es/noticia/440841/0/ciclistas/marcha
/paznoviolencia/
Las provincias.es - España.
Niño Stanton amb la pau mundial.

EE.UU.

Obama crea la
Secretaria de Pau
i No-Violència
en el Departament
de Pau:
Després d'una consulta
popular a través d'Internet,
aquesta secretaria és una de
les 10 creades pel recent
arribat govern Obama al qual
l'esperen grands reptes. En
paraules de Chris Wells,
Portaveu del Nou Humanisma
a Nord-amèrica:
"La necessitat de superar
l'amenaça de destrucció
nuclear és molt més urgent
que el canvi climàtic (que
també és molt greu) i hauria
de ser la prioritat de les
potències nuclears. Estats
Units pot i deu exercir un rol
de lideratge crucial. Posant fi
a la postura d'Estats Units en
els últims temps de frenar el
progrés, l'equip d'Obama
podria impulsar un audaç
procés internacional pel
desarmement progressiu, amb
el clar objectiu d'eliminar totes
les armes nucleares quan
abans millor. En aquest
context, també serà possible
la cooperació internacional pel
control de les armes nuclears
sense control, els materials i
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Webs i blogs
Aproximadament estan funcionant
50 webs i blogs de la MM. En la
web central entren diàriament 700
persones, amb un sostre de 1.000
diàries. Es crearà una funció per
portar una estadística més
detallada. A més, s'està
reorganitzant l'accés a les
adhesions de notables amb un nou
esquema, per temàtica i països i
amb possibilitat de descarregar-se
en un llistat. Se sol.licita l'enviament
dels links dels videos que es
produeixin en cada pais per ampliar
a la web als ja existents, sols en
espanyol. Pròximament, es produirà
un enviament massiu del butlletí a
tots els suscriptors en la web. Apart
dels sis idiomes de la web central,
s'ha habilitat un botó que enllaça
amb la web complementària
www.worldmarchforpeace.org on es
disposa de més idiomes. Els equips
tècnics de tots els països
necessiten més persones per
col.laborar.

Traduccions
Tres persones coordinen els equips
de traducció en 15 idiomes. S'està
preparant la incorporació de noves
llengües. Una base de dades de
traductors permetria una
sistematització d'aquesta tasca la
qual, pel seu volum, precisa una
gran organització.
Es recomana que, a l'hora de
redactar i decidir els textes que es
pujaran a la web, es tingui
co-present el treball dels traductors.

Calendari general
Pels actes, convé aprofitar els dies
significatius, com el 8 de març (dia
de la dona treballadora) o el 17 de
març (aniversari de la guerra d'Iraq)
La propera reunió virtual
secelebrarà l'1 de febrer 2009 en el
mateix horari.

Sobre:

Marxa Mundial
per la Pau i
la NoViolència
Organitzada per Món Sense
Guerres, la Marxa Mundial per la
Pau i la NoViolencia s'iniciarà a
Nova Zelanda el 2 d'Octubre de
2009, aniversari del naixement de
Gandhi i declarat per les Nacions
Unides "Dia Internacional de la
No-Violència". Després de 90 dies
recorrent sis continents, culminarà
el 2 de gener de 2010 a Punta de
Vacas, Argentina, al peu del mont
Aconcagua.

Recorrerà més de 160.000
quilòmetres, per terra, mar i aire, i
més de 90 països en els quals es
preveu que un milió de persones
heterogènies participin en milers
d'iniciatives i s'uneixin amb
l'objectiu comú de crear una
consciència mundial sobre la Pau i
l'eradicació de tot tipus de violència
en l'ésser humà, sigui física, com la
guerra, o econòmica, psicològica,
racial, religiosa, sexual...
Més informació:
www.marchamundial.org

http://www.laprovincia.es/secciones
/noticia.jsp?pRef=2009010600_15_200359__Cultura-Stanton-mundial
La opinió de Tenerife -Espanya
Les Joventuts Socialistes Canaries adhereixen a la marxa de
l'associació Mundo sin Guerras.
http://www.laopinion.es/secciones
/noticia.jsp?pRef=2009011900_4_194371__Canarias-Juventudes-
Socialistas-Canarias-adhieren-marcha-Asociacion-Mundo-Guerra
La utopía buscant espai.
http://www.laopinion.es/secciones
/noticia.jsp?pRef=2009012100_4_194763__CANARIAS-utopia-
buscando-hueco
Diari Metro, Madrid - Espanya
L'organització "Mundo sin guerras" dóna suport al SI al referéndum
d'Evo Morales
http://www.diariometro.es/es/article/efe/2009/01/23/801960/index.xml
Regidoria d'Educació, Junta d'Andalucia - Espanya
La Delegació Provincial d'Educació celebra el Día Escolar de la No
violència i la Pau.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=
/Delegaciones/Malaga/NOTICIAS/denyp09&delegacion=442&
vismenu=1,1,1,1,1,1,1,0,0
Tribuna Complutense - Espanya
La Marxa Mundial per la Pau i la No Violència busca adhesions a la
universitat.
http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/prensa/tribuna1764.pdf
Consumer, Cadena Eroski - Espanya
Primera marxa mundial per la pau.
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas
/2009/01/30/183053.php
Radio Estel - Espanya
Entrevista sobre la Marxa Mundial pel programa "El Primer Cafè".
http://agora9b.org/msgcat/20090202MSGradioEstel.mp3
Talk to Harry TV - Filipines
www.youtube.com/boldyt
Tele Lombardia - Itàlia.
Entrevista a  Giorgio i Manuela sobre la MM.
http://www.webmov.org/wpress/2009/02/01/intervista-a-giorgio-
e-manuela-sulla-marcia-mondiale/
Televisió 2M - Marroc
Reportatge sobre la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència
http://www.dailymotion.com/humaniste33/video/13263946
La  Jornada Jalisco - Mèxic
Repudi a atacs assessins a Gaza
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2008/12
/31/index.php?section=opinion&article=002a2pol
El Sendero del Peje - Mèxic
Ambaixador de Bolivia parla del referèndum de la nova constitució
http://senderodelpeje.com/sdp/contenido/2009/01/07/304863
Milenio.com - Mèxic
Conflicte àrab-israelià: Res justifica la violència.
http://www.milenio.com/node/140737
Apia virtual - Mèxic
Marxa Mundial per la Pau i la No Violència: A les organitzacions
germanes participants en el Foro Social Mundial México.
http://www.apiavirtual.com/2008/12/30/marcha-mundial-por-la-paz-y-
la-no-violencia/
Bitàcora cultural -  Mèxic
Marxa Mundial per la Pau i la No Violència.
http://bitacoracultural.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=1359&Itemid=99999999
KW Televisió - Mèxic
Realitzaran marxa mundial per la pau
http://kwtv.com.mx/kwportal/Noticias.php?idNoticia=78
La voladora ràdio - Mèxic
365 dies per l'inici de la Marxa Mundial a Wellington.
http://lavoladora.net/index.php?option=com_content&task=view&
id=585&Itemid=2
El Sol de Zamora - Mèxic
Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.
http://www.oem.com.mx/elsoldezamora/notas/n974917.htm
Psicologia i Educació Integral - Mèxic
En Pei.AC ens unim a la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència.
http://peiac.org/
La Jornada Aguascalientes - Mèxic
Construeixen l'inici de marxa permanent per la No Violència
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&
task=view&id=707&Itemid=6
La Jornada - Mèxic
En sessió local del Foro Social Mundial instan a lluitar contra el
neoliberalisme.
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/01/index.php?section=politica&
article=013n1pol
Scoop World - Nova Zelanda
Marxa global per la no violència començarà a Nova Zelanda.
http://www.scoop.co.nz/stories/WO0902/S00014.htm

LLOCS WEB DE LA MARXA MUNDIAL
www.marchamundial.org
www.worldmarchforpeace.org

Alemania: http://weltweitermarsch.twoday.net
Argentina: www.marchamundial.org.ar
– Tucumán: http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com
– Río Negro: http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com
– Mar de Plata: http://marchamundialmdp.blogspot.com
– Rosario: www.rosariosinviolencia.org
Australia: http://www.peacebound.org
Bangladesh: www.bdworldmarch.com
– http://bdglobalmarch.webnode.com

la proliferació nuclear. Si bé
els governs tenen la obligació
de fer la seva part, les
iniciatives de la base social
com la Marxa Mundial per la
Pau i la No Violència són molt
importants per crear
consciència..." (de Pressenza
IPA)
Video 3 minuts de claretat
en el Congrés USA:
http://video.google.es/video
play?docid=2011145422329
313707&hl=es

26 de gener de 2009
Buenos Aires

500 globus taronges
són la resposta
no-violenta
El dijous, 29 de gener,
diversos fronts d'acció
humanista i veïns van deixar
anar 500 globus taronges,
com a resposta a l'acte
vandàlic que va patir un local
de Món sense Guerres a
Buenos Aires.
El dilluns anterior, es va trobar
la porta d'entrada de
l'associació amb una gran
pintada, “violenta i digna de
repudi”, segons afirmava la
publicació digital SentigoG,
que va recollir la noticia i va
entrevistar Guillermo Sullings,
portaveu de Món sense
Guerres.
http://www.sentidog.com
/article.php?id_news=23230

Guinea Bissau forma
equip promotor
L'Equip Promotor (EP) nacional
de Guinea Bissau va ser
formalitzat per les
organitzacions Uno Tacal
(cultura, educació i formació
professional), la Liga
Guineense dos Direitos
Humanos i les organitzacions
juvenils Ojubap (barri d'Antula) i
la RAJ/BM (xarxa
d'associacions del  barri Militar) 
juntament amb el Moviment
Humanista de Guinea-Bissau.
L'EP ja ha contactat amb
Senegal per coordinar les
activitats i el recorregut des de
Bissau fins a Dakar. A  mitjans
de febrer tindrà lloc la
presentació oficial de la marxa a
Bissau, amb una roda de prensa
i un acte cultural.

25 de gener 2009
Dhaka, Bangladesh

19 organitzacions sota
un mateix sostre
Estudiants de diferents carreres,
professors de la Universitat de
Dhaka, activistes, intelectuals,
ONGs, ecologistes, periodistes,
famosos... es van reunir en el
TSC Razu Plaza (Centre de
Professors i estudiants de la
Universitat de Dhaka), centre de
la política, cultura i moviments
socials.
En aquest acte es va dir: "A
Bangladesh, a la 1 PM hora
local, declarem que d'ara
endavant qualsevol tipus de
violència està prohibida a tot el
planeta". Després es va realitzar
una marxa fins a l'oficina de
correus més propera i es va
enviar aquesta declaració formal
al Secretari de l'ONU.
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Món sense Guerres
És una organització internacional
que treballa des de fa 16 anys
sobre el tema del fi de les guerres,
el desarmament nuclear i
l'eliminació de tot tipus de violència
en el món.
www.mundosinguerras.org

Adhesions mundials
destacades
Entre les milers de persones que ja
han adherit, figuren personalitats
mundials que, amb el seu exemple,
conviden a altres a afegir-se a
aquesta gran causa: José
Saramago, Noam Chomsky,
Desmond Tutu, Dalai Lama,
Eduardo Galeano, Federico Mayor
Zaragoza, Susan George, Dennis
Kusinich, Michelle Bachelet, Zubin
Mettha, Pete Zeeger, Philip Glass,
Giulietto Chiessa, Helmut Frenz,
Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos,
las Abuelas de Plaza de Mayo,
Alejandro Jodorowsky, Ana Belén,
Nurit Peled, León Gieco, Edith
Salazar, Ariel Dorfman, Hamilton
Faria, Gustavo Cerati, Giusto
Catania, Michael Lerner, René
Bobe, Perla Carvalho, Richard
Stallman, John Pasche, Luis Pastor
i mols altres que s'esmenten en els
butlletins.
Veure adhesions: webs de la MM
 

11 de gener de 2009
Bombay

Escultures de sorra
per la pau a l'India

Escultura de sorra "Marxa Mundial
per la Pau i la No-violència"  a
Playa Juhu de Mumbay realitzada
pel 3D India Club i Sand Sculpture
Artist Ballabh Mahapatra

Bélgica: wwww.marchemondiale.be
Brasil: http://www.marchamundial.org.br
– http://marchamundial2010.ning.com
Canadá: http://www.worldmarch.ca (eng)
– www.marchemondiale.ca (fra)
Chile: www.marchamundial.cl
Colombia: http://marchamundialcolombia.org
Dinamarca: http://www.verdensmarch.dk
Ecuador: http://www.marchamundialecuador.blogspot.com
España: www.marchamundialespania.org
– Catalunya: http://www.marxamundial.info
– Garraf: http://mmgarraf.blogspot.com
– Valencia: www.marchamundialvalencia.com
– Vigo: http://entrebarrios-vigo.blogspot.com
– Tramo Galicia-Portugal: http://www.marchamundialgp.org
Estados Unidos: http://www.worldmarchusa.net
– Miami: http://www.meetup.com/World-March-Marcha-Mundial-Miami
Filipinas: www.martsamundo.net
– www.martsamundo.blogspot.com
Francia: http://www.marchemondiale.fr
Grecia: www.kosmosxorispolemous.gr
Guinea Bissau: http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
Hungría: http://www.haborunelkulivilag.hu/ (en construcción)
India: http://www.harmonymarch.org – www.harmonymarch.net
Islandia: http://www.heimsganga.is
Italia: www.marciamondiale.org
– Toscana: http://www.marciamondialetoscana.org/
Luxemburgo: www.marchemondiale.lu
México, Guadalajara: http://marchamundialsedeguadalajara.ning.com
Palestina-Israel (Tramo): http://wmpalestineisraelsection.blogspot.com
(eng) – http://mmtramopalestinaisrael.blogspot.com (esp)
Paraguay: www.marchamundialpy.org
Perú: www.marchamundialperu.org (en construcción)
Portugal: marchamundialpelapaz.blogspot.com.
Reino Unido: http://worldmarch-uk.blogspot.com
República Checa: http://www.svetovypochod.cz
República Dominicana: http://marchamundialdominicana.blogspot.com
Senegal: http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
Suiza: http://www.weltweitermarsch.ch
Venezuela: http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
– marchamundialven.blogspot.com

LLOCS WEB DE "MUNDO SIN GUERRAS"
www.mundosinguerras.org

MSG Argentina: www.mundosinguerras.net
MSG Mar de Plata: www.mundosinguerrasmdp.org.ar
MSG Alemania: http://www.weltohnekriege.humanista.eu/
MSG Bolivia: www.msgbolivia.org
MSG Canadá: www.worldwithoutwars.ca
MSG Chile: www.mundosinguerras.cl
MSG Colombia: http://mundosinguerrascolombia.blogspot.com
MSG Ecuador: http://www.mundosinguerras.ec
MSG España: www.mundosinguerras.es
MSG Andalucía: http://www.msgandalucia.blogspot.com
MSG Canarias: http://www.msgcanarias.org
MSG Catalunya: http://www.monsenseguerres.org
MSG Lugo: http://mundosenguerraslugo.blogspot.com
MSG Tenerife: http://msgysv.blogspot.com
MSG Francia: http://mondesansguerres.hautetfort.com
MSG Grecia: www.kosmosxorispolemous.gr
MSG Hungría: http://www.haborunelkulivilag.hu/
MSG Italia: www.mondosenzaguerre.org
MSG Rusia: www.humanismo.narod.ru
MSG Suiza: www.weltohnekrieg.ch

Tots els diaris nacionals es van
fer ressó de la noticia, publicant
grans fotos i notícies de la MM.

Les
xifres

500
Institucions
co-organitzadores
estimades

100
governs i representants
polítics per visitar

25
centres espirituals
per visitar

 6continents

90països

160.000kms

3mesos

40
trajectes en tren

100
trajectes terrestres

 14
trajectes aeris

25
trajectes aquàtics

  4
estacions de l'any

5.000
metres d'altitud
en alguns trams
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