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BUTLLETÍ INFORMATIU 04 • GEN 2009

MARXA MUNDIAL per
la PAU i la NO VIOLÈNCIA
Del 2 d'octubre 2009 al 2 de gener 2010
Falten 276 dies
Tota la informació
sobre els preparatius
i com sumar-se a la
Marxa Mundial a:
www.marcha mundial.org
Llegeixi la Declaració de
Món Sense Guerres:
www.mundosinguerras.es
/docus/63

Redacció, edició
i publicació:
Equip de Premsa de
Món Sense Guerres Internacional
medios@mundosinguerras.org

Gran desplegament en el llançament
xilè de la Marxa Mundial

Són moltes les activitats realitzades
al voltant de la
Marxa Mundial, aquí donem compte
d'una selecció
d'algunes de les iniciatives
exposades en webs i llistes de
difusió de l'organització
internacional.
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Enllaços a Butlletins:
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Butlletí 04 • GEN 2009

http://docs.google.com
/Doc?id=ajc6vpgccg4q
_365dr69w3c4
Butlletí 03 • DES 2008
http://docs.google.com
/Doc?id=ajc6vpgccg4q
_251gnpqv2fn
Butlletí 02 • NOV 2008
http://docs.google.com
/Doc?id=dfzd6365_257d4zj5jhf
Butlletí 01 • OCT 2008
http://docs.google.com
/Doc?id=ajc6vpgccg
4q_150hg85b9c8

A dia d'avui, 31 de desembre
la Marxa Mundial per la Pau
i la No Violència compta amb
les següents adhesions personals
i d'organitzacions registrades a la
seva pàgina web:

Fort suport des
de Brasil a la
Marxa Mundial

EEUU: marxes
dels 5 districtes a la
Alcaldia de New York
Cada vegada són més els llocs se sumen al pas de la Marxa Mundial, i cada vegada més les activitats
que llançament i preparació empreses pels diferents equips locals, nacionals i per la coordinació
internacional. Alhora, es multipliquen les adhesions de personalitats i organitzacions que volen sumar
la seva contribució a aquest projecte de construcció de la pau, bé sigui aportant el seu nom, o bé tot el
suport que les seves possibilitats els permeten.
En l'entrada de l'any 2009 hi ha ja 50 llocs web que recullen tota aquesta activitat, i es configuren
equips promotors a més de 100 països.
Aquest butlletí obre amb tres imatges del que està ocorrent a Amèrica (de sud a nord: Xile, Brasil i
Estats Units), i recull activitats, produccions, adhesions, difusió i iniciatives de tot el món en el que
pretén ser una instantània d'un gran procés que està consolidant-se en aquest moment i comença a
créixer de manera imparable.
El nostre desig per al 2009: que aquesta Marxa Mundial sigui capaç d'il·luminar a tot el planeta la
consciència de Pau i No Violència imprescindible per construir un futur més humà.

NOTICIES:
27 de novembre al 27 de desembre 2008

Mapa de la Marxa
actualizació 31/12

Adhesions
personals

5.016
Des de 91 països
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Aquest mes s'han sumat els
següents: Austràlia, Bahames,
Guinea Equatorial, Irlanda,
Jamaica, Kènia, Mali, Niger,
Noruega, Surinam, Togo, Tonga,
Trinitat-Tobago i Turquia.

Dossier Brasil
Són nombroses les iniciatives i activitats que estan cobrant força per
donar suport al pas de la Marxa pel Brasil.
Els alumnes del Col·legi Estatal Nacions Unides, a Bangú, han realitzat
un mural commemorant els 60 anys dels Drets Humans en el centre de
Rio de Janeiro. Alumnes i diversos professors d'aquesta escola ja van
adherir a la Marxa Mundial.

Presentacions de la Marxa a Brasil:
Maricá, Rio de Janeiro, Brasil:

Organitzacions
adherides

486

Des de 48
països

Entre elles, les més recents son
las següents:

Adolfo Pérez Esquivel
(Argentina) Premi Nobel de la Pau
Escultor, arquitecte i pacifista. El
1980 va rebre el Premi Nobel de la
Pau pels seus esforços en defensa
dels DDHH. Des de 2003, és
president del Consell Honorari de la
Fundació Latinoamericana del
Servei de Pau i Justicia, i de la
Lliga Internacional per als DDHH i
l'Alliberament dels Pobles, amb
base a Milà. Membre del Tribunal
Permanent dels Pobles; del Comitè
d'Honor de la Coordinació
Internacional per al Decenni de la
No Violència i de la Pau. Des del
2004 forma part del Jurat
Internacional del Premi de DDHH
de Nuremberg.

Pallassos, grups i capoeira, camallargs, grups de dansa, cant i cinema
van fer d'aquest esdeveniment organitzat per la Comunitat per al
Desenvolupament Humà i Culturarte una festa integradora.
10 desembre 2008
Rio de Janeiro, Brasil

Commemorant els 60 anys dels Drets Humans, una caminada sota els
cors de "No volem 'camburão', volem treball, salut i educació" va
presentar la Marxa Mundial en Rio de Janeiro. El Ministre Paulo
Vannuchi, de la Secretaria dels Drets Humans, va expressar la seva
adhesió a la Marxa després de presenciar la protesta artística de joves
de la comunitat La Mare davant de la violència en les comunitats.

Welt Hunger Hilfe
(Alemanya) Intercedeix, a
escala mundial, en favor dels
DDHH, d'un desenvolupament
sostenible, d'una alimentació
assegurada i de la
conservació del medi ambient.
Brinda ajuda humanitària
ràpida en regions conflictives;
amb projectes a llarg termini
treballa amb organitzacions
locals en regions que sofreixen
crònicament de fam i pobresa
http://www.welthungerhilfe.de

Olinda, Brasil

Luisa Morgantini (Itàlia)
Europarlamentària.
Vice-presidenta del Parlament
Europeo. Cofundadora del
Moviment "Dones de negre contra
la guerra" i de la xarxa internacional
"Dones per la Pau en zones de
conflicte". Diputada al Parlament
Europeu (des de 1999) Presidenta
de la Delegació per a les Relacions
amb el Consell Legislatiu Palestí
(1999-2004). Premi per la pau
"Dones de negre israelís" (1996)
Premi "Paloma de Oro por la paz"
(2002). Designada entre les mil
dones per al Premi Nobel de la Pau
(2005). Premi MEP Qwards 2006
per al desenvolupament.
Observadora electoral per a la
OSCE (1997-1998) Coordinadora
de l'Associació Italia-Nicaragua
(1979-1991) Portaveu nacional de
l'Associació per la Pau, moviment
no violent per la pau i la justícia
social (1994.1999), responsable
del Grup Palestina (1994-1999)

En la presentació de la Marxa, realitzada a
Olinda el 29 de novembre, van estar
representats el Centre de Referència de la
Dona, MOVPAZ, el Centre Cultural Tanacara, la
Regidoria de Cultura d'Olinda. Es va comptar
amb els grups artístics de infantil de l'Escola
Oberta del maracatuCaiquê, Batuque al Full
Sec (capoeira), la cantant de MPB Daniela
Carmezin i el cordelista Romero Menezes.
Video: Chimba i Fábio da Rocha:
http://www.youtube.com
/watch?v=moJFvXZWB5Y
Jornades i trobades:
L'Escola Municipal de Guadalajara Paudalho-PE/Brasil va organitzar una
caminada amb participació de més de mil persones.

Nens, ciclistes i músics van participar el 22 de novembre del primer
encontre de la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència en el barri del
Campanario, ciutat de Diadema. Malgrat ser considerada una de les
ciutats mes violentes del món, la tenacitat de la població i del poder
públic local en desarticular la violència va motivar l'elecció de Diadema
com a escenari per al primer encontre de promoció de la Marxa Mundial
en l'ABC.
El 28 de novembre va tenir lloc un encontre amb joves de Recife en el
Centre de Comunicació i Joventut on es va exposar la proposta de la
Marxa Mundial.
El Moviment Humanista, el PSOL i el
Moviment d'Artistes d'Osasco van
organitzar el fòrum per la construcció
de la No Violència i el 29 de novembre
es va realizar la 1ª bicicletada d'Osasco
per la Pau i la No Violència.
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Cruz Roja (Argentina)
Treballa per contribuir a
millorar la vida de les
persones en especial aquelles
que es troben en situacions de
vulnerabilitat. Promulgar els
valors individuals i comunitaris
que permetin augmentar el
respecte pels altres éssers
humans i fomentar el treball en
equip generant solucions als
problemes de la comunitat.

Physicians for Global
Survival (Canadà) PGS es
la filial canadenca de
l'Associació Internacional de
Metges per la Prevenció de la
Guerra Nuclear (IPPNW),
l'única organització mèdica
internacional dedicada a la
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13 desembre 2008
São Paulo, Brasil
La Jornada Per a Crear Consciència per
la Pau i per la NoViolència va començar
amb el video de presentació de la Marxa
Mundial i una breu exposició sobre no
violència activa. A continuació va tenir
lloc una taula rodona, on diferents
organitzacions varen exposar la seva
visió de la violència en els camps
d'Educació, Joventut, Immigració, Drets
Humans, Treball i Medi Ambient. Van
assistir membres del sindicat de
Correus, Apeoesp, Organització de
Joventut de la Ciutat de Cotia, Moviment Humanista, Centre de les
Cultures, "Casa Naranja" i el Foro Humanista d'Osasco.

Jean-Baptiste Libouban
(Francia) Activista NoViolent.
Membre de la Comunitat del Arca
(moviment fundat per "Lanza del
Vasto"), d'on va ser principal
responsable de 1990 a 2005. Ha
participat en accions no-violentes
contra la fabricació de la primera
bomba atòmica francesa, al costa
dels canacos a Nova Caledonia, en
contra de la guerra del Golf i la
d'Iraq (fent vaga de fam a Nova
York). Iniciador del movimient "Los
Segadores Voluntarios" contra els
cultius transgènics.

prevenció d'una guerra
nuclear. PGS reconeix que les
catastròfiques conseqüències
per a la salut i el medi ambient
d'una guerra nuclear es troben
en el extrem d'un procés
continuat de violència armada
que soscava la salut i la
seguretat. L'objectiu primordial
de la nostra organització des
de la seva creació ha estat el
desarmament complet de les
armes nuclears que podrien
destruir la civilització en unes
poques hores.

Suport a organitzacions:
Membres de La Comunitat per al
desenvolupament humà i del Moviment
Humanista van participar del Enontre
Interreligiós organitzat per l'associació
"Cultura y Paz" de São Paulo, el 15 de
desembre. Dresprés de ser informats,
varios oradors van adherir a la Marxa
Mundial.
El Centre de les Cultures de São Paulo i
amics del comité promotor de la Marxa
Mundial en São Paulo, van donar suport
amb la seva assistència a la Marxa dels Immigrants de São Paulo: la
Pau verdadera prové de considerar els drets bàsics.
27 desembre 2008
Santiago, Xile

Comissió Ètica contra
la Tortura (Xile)
“Vistos els objectius del
projecte “Marxa Mundial per
la Pau i la No Violència”,
organitzat per l'associació
internacional Món Sense
Per mitjà de la seva Corporació "Gol
Guerres" vull manifestar la
Iluminado", Elías Figueroa va obrir un meva adhesió al projecte i la
espai per a la MM en el Partit per la
voluntat de contribuir en la
Pau jugat per 22 dels millors futbolistes mesura possible al seu
de Xile. El partit es va celebrar a
desenvolupament. Els termes
l'estadi de La Florida, amb capacitat
en els quals es faci efectiva
per a 12.000 persones. Aquest
aquesta col.laboració es
esdeveniment va donar peu a
nombroses manifestacions a favor de concretaran en documents
la Pau, emmarcades dins de la Marxa, posteriors. Així mateix, desitjo
rebre informació sobre la
començant pel partit previ jugat per
preparació i el
dues seleccions femenines, que van
desenvolupament de la
lluir les samarretes de la Marxa,
passant per la representació a la
Marxa.”
gespa del símbol de la pau amb globus Hervi Lara Bravo, Director.

Partit de futbol per la Pau

Dennis Kucinich (EEUU)
Polític. Representant del partit
Demòcrata a la Cambra de
Representants pel districte 10 de
l'estat d'Ohio, des de 1996.
Candidat a president en 2004 i
2008. Defensor incansable dels
drets dels treballadors, drets civils i
drets humans, Kucinich presideig el
sub-comité de política domèstica
de la cambra de representants. Fou
alcalde de Cleveland, Ohio, entre
1977-1979, la persona més jove
–als 31 anys– escollida per liderar
una ciutat important d'EEUU.

blancs, a càrrec de més de 100 nens,
fins a la generosa col·laboració dels 22
jugadors, que també van vestir les
samarretes de la Marxa i es van
fotografiar amb les pancartes, mentre
en les pantalles gegants de l'estadi es
retransmitien el logo i els videos
promocionals. A més, el logo de la MM va ser televisat pel canal
Megavisión, que va cobrir l'esdeveniment.
El públic de l'estadi va donar mostres d'una gran sensibilitat cap a la
Marxa donant suport amb entusiasme a les diferents propostes.
Nombroses personalitats presents van adherir a la MM i van iniciar allà
mateix converses per donar pas a noves iniciatives.
23 desembre 2008

Neix l'Agència Internacional de Premsa
Pressenza - IPA per la Pau i la no Violència
Pressenza - IPA, la nova Agencia internacional de noticies per la Pau i la
NoViolència, va começar el 27 de desembre les seves activitats amb un
primer comunicat als mitjans suscrits per provar els seus equips i
circuits. L' equip editorial inicial té la intenció de configurar un equip
multinacional capaç de distribuir informació relativa a tots els temes
vinculats a la Pau i la No Violència arreu del món.
21 desembre 2008
Tiwanaku, Bolivia

Ximena Rincón González
(Xile) Intendent Metropolità de
Santiago, advocada. Va começar
la seva formació superior a la
Universitat de Concepció en 1985,
quan va ingressar a la Llicenciatura
en Història i Geografia. En 1998, la
ex primera dama, Marta
Larraechea la va nomenar
vicepresidenta ejecutiva de la
Fundació de Promoció i
Desenvolupament de la Dona,
càrrec que va ocupar fins l'any 2000
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Associazione
Comboniana Servizio
Emigranti e Profughi
(Italia)
L'Associació Comboniana de
serveis a Emigrants i
Refugiats es va crear fa uns
30 anys sota el nom
d'Associació d'Estudiants de
Relacions Exteriors
Comboniana. Fou fundada pel
pare Renato Bresciani,
missioner combonià, amb
l'objectiu d'ajudar els
estudiants de països en
desenvolupament a entrar i
estudiar a Italia abans de
tornar als seus païssos
d'origen. www.acsep.it

Declaració de Tiwanaku: "Ha arribat el
temps que es restitueixi la Pau i
l'harmonia"
30/01/2009 15:18
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quan fou nomenada
Superintendenta de Seguretat
Social, el seu darrer càrrec abans
de reemplaçar a principis d'any a
Marcelo Trivelli en la Intendència de
Santiago.

La ciutat de Tiwanaku va celebrar una cerimònia coincidint amb la
cel.lebració del solstici d'hivern i a un any del pas de la Marxa Mundial. A
continuació un extracte de la Declaració de Tiwanaku:
"Des de Tiwanaku bressol del missatge mil·lenari i centre cerimonial i
espiritual, reunits aquest 21 de desembre de 2008, nosaltres Missatgers,
Missatgeres Amawtas, mallkus y mama ,alles humanistes, aymares,
quechues, germans i germanes de totes les nacions del món units de nou
en el Missatge Espiritual d'Unitat, Harmonia i Equilibri declarem el
següent: "Avui comença el Retorn del Nou Temps pels Pobles Germans
del món, una nova vida on busquem igualtat, justícia, un Món Sense
Guerres i sense Violència, una nova era, un nou mil.leni per a tots els
pobles del món des de Tiwanaku...
"A un any del pas de la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència per
aquest sagrat Centre Espiritual. Una Marxa de Gegants que inicia el
"Pachakuti" o el "Retorno del Tiempo". Ha arribat el "Jacha Uru", "El Gran
Día" en què tots els homes reconstruirem aquest món de dolor sofrimient
on transformarem el dolor en esperança la mort en vida... Ha arribat el
Amigos para la Paz
Temps, hem tornat on serem milions d'éssers humans.
(Costa Rica)
"...ha arribat l'hora de canviar la història de mort, de guerra de violència de
saqueig, de discriminació, humiliació, odi i menyspreu."
"...Avui, des de Tiwanaku, des de Bolívia, comença un nou any per als
pobles del Món, una nova vida en la que busquem igualtat i justícia; una
nova era; un nou mil.lenni per a tots els pobles."

20 de desembre
Lindis Percy (Regne Unit)
Tànger, Marroc
Activista per la pau. Membre
fundadora i co-coordinadora de la
Campanya per la Responsabilitat
de Bases Nordamericanas
(CAAB). Com activista, utilitza
l'acció directa no violenta i la
desobediència civil. Ha exercit
activament la protesta des de 1979
quan míssils de creuer van arribar a
la base de Greebgam Common.
Segons la BBC, Percy ha estat
detinguda 150 vegades

Fundació Paideia (Espanya)
Fundada en 1986 per Rosalia
Mera, reconeguda Institució de
Interés Gallec per la Xunta, es un
espai obert, amb vocació
Presentació de la Marxa Mundial en el Fòrum Humanista de Marroc interdisciplinar i pluridimensional,
que abasta formació, intervenció
"La força de la Diversitat"
i investigació, promovent una
Fotos: http://picasaweb.google.com/pazynoviolencia/ForoMarruecos
cultura participativa i solidària.
En totes les seves activitats
actua des de la
19 desembre 2008
investigació-acció amb la
Alcalà d'Henares, Madrid
premisa de la continua reflexió
ètica i científica, harmonitza la
iniciativa privada amb les
La presentació va estar a càrrec de l'Associació Cultural i Jovenil ADAC i demandes socials i la
cooperació institucional des del
Món Sense Guerres en el saló d'actes de la Junta Municipal. Julián
Carneros Molina, president d'ADAC, i membres de Món Sense Guerres compromis solidari i la
responsabilitat social.
van informar de les activitats que s'estàn organizant a la localitat amb
motiu de la Marxa, como l'exposició fotogràfica "Alcalà per la No
Violència", a celebrar del 5 al 20 de març propers.
Web: http://asociacionculturaladac.es.tl

Presentació de la MM a Alcalà d'Henares

Bedri Baykan (Turquia)
Artista i intelectual. És un dels
fundadors del Comité Nacional de
l'Associació Internacional d'artistes
turcs (UNESCO-AIAP-AIA). Fou
elegit membre de l'Assemblea del
Partit Social Demòcrata "Partido
Republicano del Pueblo". També
fou candidat a la presidència
d'aquest partit a l'octubre de 2003,
en el Congrés General a Ankara.
És un dels més oberts defensors
del kemalisme, la democràcia i els
drets humans.

18 desembre 2008
Buenos Aires, Argentina

Funden "Comissió d'Advocats per
la Pau i la No Violència" durant l'Encontre
Ecumènic del Col.legi d'Advocats
L'acte Fundacional de la Comissió d'Advocats per la Pau i la
NoViolència va tenir lloc en el Encontre Ecumènic del Col·legi
d'Advocats. Varen intervenir en el encontre autoritats de l'Associació
Judaica, Evangèlics, el responsable d'Ecumenisme de l'arquediòcesi de
Buenos Aires, l'Esglèsia Siriana Ortodoxa, l'Armenia, el Centre Islàmic així
com les comunitats Mapuche i Budista. Amb breus exposicions varen
mostrar el seu compromís a favor de la Pau i van compartir oracions o
fragments dels seus llibres sagrats.

Couleurs d'Avenir (Francia)
El nostre treball: "Unir per a
construir una vida pacífica en un
entorn agradable".
http://www.couleursdavenir.com

18 desembre 2008
Abidjan, Costa de Marfil

Presentació de la MM al Liceu Municipal
El dia 18 de desembre 2008 l'associació Sexto Continente de l'equip
promotor de la MM a Costa de Marfi i el Doctor Elogne Zoro, profesor a
l'Escola Normal Superior d'Abidjan van organitzar juntament amb el Club
Humanista del Liceu, un gran acte sobre la Marxa Mundial que va incloure
conferències, projeccions i activitats simbòliques a les que van assistir
tots els professors i educadors i una gran part dels 4500 estudiants de
l'escola.

León Gieco (Argentina)
Cantautor. Músic, compositor i
intèrpret. Es caracteritza per
barrejar el gènere folclòric amb el
rock argenti i per les connotacions
socials i polítiques de les seves
cançons en favor dels drets humans
i la solidaritat per als marginats.
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17 desembre 2008
Barcelona, Espanya

Liga Guineense dos
Direitos Humanos
(Guinea Bissau)
Organització d'àmbit nacional i
internacional en defensa dels
ComRàdio i l'Equip Promotor català de la MM firmaran un conveni pel qual drets humans, amb una
la ràdio emitirà algunes cunyes diàries de vint segons durant la setmana
presència molt reconeguda en el
prèvia a cada esdeviment de la Marxa Mundial. El logotip de ComRàdio
país i en la zona de la costa
apareixerà als fulletons de la MM com a entitat col·laboradora.
occidental africana.
lgdh6@hotmail.com

ComRadio anunciarà els esdeveniments de la
Marxa

30/01/2009 15:18
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10 al 17 desembre 2008
Roma, Italia

Setmana dels Drets Humans
A iniciativa d'Europe for Peace, Roma ha celebrat el 60 aniversari de la
Declaració dels Drets Humans amb una setmana d'activitats i amb la
participació entusiasta d'altres organitzacions. La jornada del 17 de
desembre es va dedicar a informar sobre la labor en pro del desarme
europeu de l'organització Europe for Peace i de la situació a la República
Txeca davant la pretensió del govern d'instal.lar un escut antimíssils
estadounidenc.
15 desembre 08
Santiago, Xile

Brenda Macintyre (Canadà)
"Ja és hora que les comunitats
s'uneixin en el respecte i en la
gratitud, les unes amb les altres.
Cada vegada que tens un
pensament que t'omple de
gratitud, d'esperança, de pau,
d'amor, d'alegria, d'inspiració, de
compassió o esperança, aquest
pensament crea reacció en
cadena. Imagina't el que passarà
quan un esdeveniment tan gran
com la Marxa Mundial es realitzi.
Quina enorme reacció en cadena
de positivitat podem crear, no
només per a nosaltres com a
individus, organitzacions,
comunitats i fins i tot països, sinó
per al món. " Cantant de curació.
Guanyadora d'un Premi Juno com a
cantant de músiques ètniques del
món. Canadenc indígena,
percussionista, sanadora i oradora,
el seu últim CD, Spirit Connection,
va ser nomenat en el 2007 al premi
Aboriginal People's Choice Award,
i continua sent la principal artista
canadenca de música ètnica i
neo-soul.

Premi del concurs de nanometratjes
"Por un Mundo sin
Guerras y sin Violencia"
El Centro de Eventos Nacionales e
Internacionales de la Universidad de
Santiago (USACH) va acollir el 15 de
desembre l'acte d'entrega de premis del
concurs de nanometratges "Por un mundo
sin guerras y sin violencia". La Fundació
Laura Rodríguez va organitzar aquest
concurs per promoure la No Violència
activa, demostrar que es pot construir una
societat amb justícia, pau i humanitat i per
promocionar la MM, amb motiu del seu
llançament oficial a Xile. El guardó del
concurs dirigit a joves d'ensenyament
bàsic, mitjà i universitari, va recaure en
"Antivirus", realizat per Alejandra Aguirre
i Nicolas Núñez, estudiants de periodisme
de l'USACH els quals, amb un treball tècnic d'animació, van aconseguir
projectar una mirada neta i profunda sobre la no discriminació. "Es una
joia en 60 segons" assenyalava la membre del jurat Pamela Cantuarias.
El programa havia estat anunciat per televisió, Via X, en el programa de
cine "7mo Vicio", conduit per Gonzalo Frías, el qual també va adherir a la
MM.
Vídeo Gonzalo Frías: http://www.youtube.co/watch?v=TUY0yQMCco4

Greenpeace (Hongria)
Organització ecologista i
pacifista internacional,
econòmica i políticament
independent, que no accepta
donacions ni pressions de
governs, partits polítics o
empreses. Duu a terme
campanyes per aturar el canvi
climàtic, protegir la biodiversitat,
acabar amb l'ús de la energia
nuclear i de les armes i fomentar
la pau arreu del planeta.
www.greenpeace.hu

Movimento NoViolento
(Italia) La No violència está en
cami. L'horitzó cap al que tots
nosaltres ens dirigim és el
mateix, però múltiples són els
recorreguts triats –pujada o
baixada– el pas –ràpid o lent–, l'
equipatge –lleuger o pesat.
Cadascun busca arribar a la no
violència a la seva manera,
Gianluca Pessotto, futbolista 22 cops
como pot i sap fer.
internacional i actual team manager del
“La Marxa Mundial unirà a
Juventus, actuarà com imatge de la Marxa
persones diferents. L'horitzó
Mundial per a Itàlia en programes de televisió,
sempre estarà allà al fons,
spots i altres vies de difusió. La seva participació obre a Itàlia nous
sempre mes enllà, però el camí
canals en la difusió televisiva de la MM, així com contactes amb possibles es fa en caminar."
patrocinadors y amb el món de l'esport.
Por el Movimiento Nonviolento
Mao Valpiana (Secretario)
www.noviolenti.org
15 desembre 2008
Corea del Sud
15 desembre 2008
Itàlia

Gianluca Pessotto,
entrenador de la Juventus,
formarà part de la imatge oficial
de la MM a Itàlia

Eduardo Suplicy (Brasil)
“M'agradaria participar marxant un
tram del recorregut. Faré un
pronunciament en el Senat en
suport a la Marxa per divulgar-la
més.." Senador per l'Estat de São
Paulo des de 1991 (PT). Defensa
un programa de transferència de
renda, conegut com Renda bàsica
de ciutadania, que garanteixi a tots
els ciutadans el dret a un ingrés
igualitari i incondicional. Aprovada
el 2004, la llei 10835 que institueix
l'Ingrés Mínim encara manca de
reglamentació.

Corea també estarà a la Marxa Mundial
A dia d'avui, vuit ONGs han confirmat la seva participació com
co-organitzadors de la Marxa Mundial a Corea del Sud gràcies a la
iniciativa de Sung Yong Park, coreà partidari de la No Violència, el qual
ha promogut l'organització de la MM. Els co-organitzadors tenen la
intenció de proclamar el llanzament formal de la MM al mes de gener,
sota el lema: "Xarxa Solidària de la Marxa Mundial per la Pau y la
No-violència a Corea".
15 de desembre de 2008
Santiago, Xile

Esdeveniment per la Pau omple l'Auditori de
Telefònica

Assistência Médica
Internacional (Portugal)
ONG que té missions arreu del
L'aspiració de Pau va reunir més de 450 persones que van omplir
món, destinada a intervenir
l'Auditori de Telefònica a Santiago pel "Evento: La Luz del Alma en
Navidad", organizat per Patricia May i Sergio Sagüez. Micky Hirsch fou ràpidament en situacions de crisi
i emergència, tenint l'home com
l'encarregat de presentar la MM, que figurava anunciada amb un gran
a centre de les seves
cartell a l'entrada del Auditori. Va tancar la trobada Eduardo Gatti, el qual preocupacions.
va dedicar la seva cançó "Quiero Paz" a la MM i es va comprometre a
www.ami.org.pt
dedicar i emnentar la Marxa a totes les seves actuacions.
15 desembre 2008
Filipines
Presentació de la Marxa Mundial a Filipines per TV cable:

8 milions de televidents van poder seguir-la
L'organització WAGI ("Dones, una gran inspiració") va realitzar la
presentació a través d'una emissora local que es va comprometre a
realitzar difusió periòdica de les activitats rel.lacionades amb la MM.
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14 de desembre 2008
Estambul, Ankara i Konya, Turquia

Alfonso Cuarón (Mèxic)
Director de cinema. Un dels
cineastes iberoamericans més
importants de l'actualitat, autor de
Hijos de los hombres, Grandes
esperanzas, Y tu mamá también.

Campaign for
the Accountability
of American Bases
(Regne Unit)
Centra la seva atenció sobre les
bases nord-americanes al
De l'1 al 14 de desembre, onze activistes de la No Violència van visitar les Regne Unit i arreu del món
realitzant campanyes no
ciutats d'Estambul, Ankara i Konya, per presentar la Marxa Mundial a
violentes per crear consciència
personalitats i grups de la vida política, social, cultural i universitaria, que
pública, escrutini i responsabilitat
va culminar amb la formació de la junta promotora de la MM a Turquia.
sobre l'augment de bases
Van visitar l'Universitat del Bósforo i van convocar reunions amb
projeccions de vídeos sobre la No Violència i la MM. El Director del Centre nord-americanes en el Regne
Cultural de Mevlana es va comprometre a cedir una sala, amb aforament Unit, fora de control i secretes.
Denuncia el Sistema de Defensa
per a 3.000 persones, per celebrar un concert de música i una Sema
de Míssils dels EEUU i promou
(dansa sufi) durant als actes del pas de la Marxa per Konya. El grup va
la independència del país dels
participar en manifestacions pacifistes, va realitzar entrevistes per a la
EEUU. www.caab.org.uk
televisió i contactes diversos per impulsar la creació de la junta
promotora, la qual, un cop constituïda, va fixar el seu calendari i una
propera convocatòria de reunió pel 17 de gener.
Web Centre Cultural de Estambul: http://www.rengahenk.org

Formació de l'equip promotor turc

11 al 13 desembre 2008
París, França

Mauricio Rosencof (Uruguai)
“En pau es pensa, se sent, es
somia, s'estima, es tenen fills,
només en pau fins a les llagrimes,
en pau, són només un alt en
l'alegria de viure.”
Dramaturg, escriptor i poeta.
Reconegut internacionalment, en
l'actualitat, Director de Cultura de la
Intendència Municipal de
Montevideo.

Convoquen a la MM a Premis Nobel
de la Pau
Una delegació de coorganitzadors de la Marxa Mundial va aprofitar la 9ª
Cimera de Premis Nobel de la Pau, realitzada a París, per convocar a la
Marxa Mundial a personalitats i organitzacions reconegudes per la seva
trajectoria de Pau. La informació fou rebuda cordialment en tots els casos
i amb entusiasme en la seva majoria.
Membres de Món sense Guerres, de l'Agència de noticies "Pressenza" i
del Moviment Humanista van informar personalmnt a Lech Walesa, F.W
de Klerk, Jon Humes, Betty Williams, Corrigan Maguire Maired, i a la
secretària de Mijail Gorbachov.
També es va convidar a participar en la Marxa Mundial a organitzacions
premiades amb el Nóbel de la Pau: Derechos de los Niños, Campanya
Internacional per la prohibició de mines terrestres ICBL, Oficina
Internacional de Pau IPB, Internacional de Físics en prevenció de la
Guerra Nuclear IPPNW, Institut Albert Schweizer, Plataforma
Intergubernamental del Canvi Climàtic IPCC; i a organitzacions
internacionals com l'Institut de Seguretat Global i la Universitat de
Stanford Martin Luther King entre altres.
Web Cimera anual de Premis Nobel de la Pau:
http://www.nobelforpeace-summits.org/ANNUAL_SUMMIT/2008.htm
10 al 13 desembre 2008
Gran Canària, Espanya

MSG a la fira "Gran Canaria solidaria"
Ángel Parra (Xile)
Cantautor. Destacadíssim i
prolífic artista xilè, fill de Violeta
Parra i fundador de la Peña de los
Parra. Creador múltiple, entre la
cançó protesta, el folclore xilè i
també rock.

Women International
Leage for Peace and
Freedom (Suiza)
WILF va neixer el 28 d'abril de
1915, quan un grup de dones es
va reunir en un Congrés
Internacional a La Haya, Països
Baixos, per protestar contra la
guerra que va assolar Europa i
per suggerir maneres d'aturar i
prevenir la guerra en un futur.
Les organitzadores del Congrés
van veure la connexió entre la
seva lluita per la igualtat de drets
i la lluita per la pau. Van rebutjar
la teoria que la guerra era
inevitable i van desafiar tots els
obstacles al seu pla de reunir-se
en temps de guerra.
http://www.wilpf.int.ch

Món Sense Guerres ha participat en la Fira d'ONG's "Gran Canaria
Solidaria" organitzada per la Conselleria de Solidaritat del Cabildo.
L'organització va commemorar el 60 aniversari de la Declaració dels
Derts Humans presentant la Marxa Mundial en roda de premsa a la
que van assistir el cantautor Arístides Moreno, l'escriptor Juan
Carlos de Sancho i, representant al Cabildo de Gran Canaria, Luz
Caballero, Consellera de Cultura i Manuel Romero, Coordinador
de l'Àrea de Solidaritat.
Fotos: http://picasaweb.google.es/Luis.Bodoque
/GRANCANARIASOLIDARIA#
http://picasaweb.google.es/Luis.Bodoque
/RUEDADEPRENSAMARCHAMUNDIAL#
12 desembre 2008
Mendoza, Argentina

Cooperativa de Ahorro
y Crédito Magisterio
Panameño Unido rl
Amb un breu, però commovedor discurs, Sandra Amor fou l'encarregada (Panamá) Aquesta cooperativa
de llançar la Marxa Mundial a la localitat de Mendoza, Argentina. Va fer un sorgeix de les idees de
paralel.lisme de la MM amb una marxa interior "recorrent tots els llocs de l'educadora Sara Sotillo com un
la memòria, tractant d'alliberar-los del sofriment i de la violència, perquè
dels molts projectes creats per
necessita aclarir el futur. Perquè necessita netejar, aclarir, il.luminar el
ella per a benefici dels
paisatge d'on vindrà". I va dir que en ella mateixa conviuen una part vella i educadors. “Creiem que tant
una jove: la vella ho veu tot difícil, sense futur està acostumada a lluitar; individualment como a nivell
la jove "necessita imperiosament tenir el futur obert" la percep "reflexada d'organització cooperativa el
en els meus fills, en els meus germans, en el meu poble, a qui encoratjo nord de la nostra conducta, en el
a marxar, a qui encoratjo a créixer" i "a viure el futur obert que tots
millorament integral de la qualitat
somiem."
de vida dels nostres
associats(ades) i la comunitat
12 desembre 2008
hauran d'estar orientats cap a:

Commovedor discurs de llançament de la MM

Paula Lima (Brasil)
“¡Tot per la Pau! Algú no donarà
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Bombay, India
suport a aquesta iniciativa?"
Intèrpret i compositora. Formada
en piano clàssic i en Dret. Important
representant de la cançó
contemporània. Va rebre el
prestigiós "Trofeo Raça Negra" en
la categoría Millor Cantautora.

Augusto Boal (Brasil)
"Pau sí, passivitat no." Escriptor.
Autor de diverses obres literàries
llançades en els més diversos
idiomes, a més de coleccionar un
arsenal extraordinari de premis i
honors. La seva principal creació,
el Teatro del Oprimido, avui és una
realitat mundial, i és la metodologia
teatral més coneguda i practicada
en els cinc continents.

Milers de persones van formar
cadenes
humanes per la Pau
El grup "Mumbai for peace", després dels atacs que va patir la ciutat
índia a finals del mes de novembre, va coordinar a Bombay diverses
cadenes humanes de milers de persones per la Pau i en protesta pel
terrorisme. Demanen al Govern que es responsabilitzi en el disseny
d'estrategies a llarg termini per acabar amb els atacs terroristes, així com
judicis transparents i "creïbles" per als acusats.
http://es.noticias.yahoo.com/9/20081212/twl-cadenas-humanasen-bombay-por-la-paz-2ef3220.html

l'honradesa, el respecte, la
solidaritat, la responsabilitat, la
credibilitat, el treball en equip, la
cooperació, la lleialtat i la
llibertat”
www.cacmpurl.com.pa
/nosotros.htm

Fondare l’Avvenire
dell’Infanzia (Senegal)
Creada el 2006, la Base Onlus el
futur dels nens a Senegal, lluita
contra l'exclusió i la pobresa,
millora les condicions de vida i
l'accés a l'educació dels nens
de Mbour, una ciutat que va
créixer massa ràpid, multiplicant
els perills de la inseguretat
urbana. www.faiinsenegal.com

10 desembre 2008
Freetown, Sierra Leona

Simposi sobre participació en la MM
Un centenar de persones van participar en el Simposi sobre la
importància de la Marxa Mundial organitzada per l'Associació per el
Desenvolupament Humà de Sierra Leona en el CCSL Hall de Freetown.
Periodistes, músics i treballadors pels drets humans, entre altres, van
participar en els grups de debat que van tractar sobre els sentiments que
desperta la Marxa Mundial, la seva importància en relació a la Pau
mundial i el paper que cadescú desenvoluparia per donar suport a la
Marxa.
10 desembre 2008
Amsterdam, Holanda

Jazz pels Drets Humans i la MM
El so del trompetista internacional
de jazz Saskia Laroo va donar
inici a la concentració en suport
Ariano Sassuana (Brasil)
als Drets Humans i a la Marxa
Secretari de Cultura de l'Estat de
Mundial en una cèntrica plaça
Pernambuco. Format en Dret i en
d'Àmsterdam. Un emotiu discurs,
Filosofia. Cofundador del Teatre de
a càrrec de la Comunitat pel
l'Estudiant de Pernambuco. Va ser
Desenvolupament Humà, va
elegit membre de l'Acadèmia
precedir a la lectura d'articles de la
Pernambucana de Lletres. Autor de
Declaració Universal dels DDHH,
diverses obres literàries que van
intercalats amb interpretacions
ser portades al teatre i traduïdes a
musicals i les convocatòries a la
nombrosos idiomes. La seva obra
MM i a l'imminent Fòrum
més coneguda va ser adaptada per
Humanista d'Holanda. Finalitzat
a TV i cinema.
l'acte una banda de bongos junt a
un espectacular ballarí de foc i la
formació d'un símbol de la Pau
composat pels assistents amb torxes, mentre es formulava una petició de
Pau.
Suport a la Marxa Mundial en el Fòrum Humanista d'Holanda
Aquesta concentració va precedir el Fòrum Humanista d'Holanda,
celebrat el 14 de desembre en una excel·lent atmosfera de participació i
intercanvi. Algunes organitzacions promouen ja la Marxa Mundial a
Holanda i la difonen en les seves pàgines web:
Fotos: http://picasaweb.google.nl/peternoordendorp
/FotosManifestacionPorLaPazYLaNoviolencia101208EnAmsterdam02#
Webs: www.samenvoorvrede.nl
http://wereld-mars.hyves.net/
www.u2nijmegen.nl

Konseil für Otonomie der
Kunst (Turquía)
Als dessen vertreter der Onay da
steht.

Alcaldes i
Municipis:
En el mes de desembre la
Marxa Mundial per la Pau i la
NoViolència va comptar amb
l'adhesió dels següents
Municipis:
Municipalidad de
Comas (Perú)

10 desembre 2008
Madrid, Espanya

Seymour Brussel (França)
"El que m'agrada de la marxa és
l'enfoc!" Actor, escriptor i
bioenergètic. Ex membre de
Inconnus. Autor del llibre "El cos
auto sanador".

Universitat Complutense de Madrid:

Jornada informativa sobre la MM
Promoguda per l'associació Educación para la NoViolencia, va convidar
els estudiants a sumar-se a la "xarxa d'universitaris en marxa".
Cartell: http://picasaweb.google.com/davidandersson/5BoroMarch
AndPressConferenceDec72008?authkey=OKkuaqrSTQg&pli=1#
9 desembre 2008
Santiago, Xile

Es van posar la samarreta per la Pau i la No
Violència a la Plaça de la Constitució
7 de 12

Alcalde: Dr. Miguel Ángel
Saldaña Reátegui
"Com alcalde del poble
solidari del Districte de
Comas, Lima, ens adherim a
la Marxa Mundial perquè
creiem, estem segurs, que ser
part d'aquest moviment és
voler ser part d'un altre món,
el món de la NoViolència."
www.municomas.gob.pe
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Municipalidad
provincial de
Huamanga, Ayacucho
(Perú)

Universitats:
La Plaça de la Constitució, davant el Palau de La Moneda, va acollir el
llançament oficial de la Marxa Mundial a Xile. Els congregats "es van
posar la samarreta per la Pau i la No Violència" i així Xile va iniciar la seva
campanya per promoure l'adhesió i la participació ciutadana.
En una corda portaven esteses
peces de vestir de diferents
colors, simbolitzant la diversitat
d'individus i cultures que recolzen
la Marxa, i de les iniciatives de tot
ordre que estan sorgint: concerts,
festivals, fòrums,
trobades|encontres i multitud
d'activitats educatives, culturals,
artístiques i esportives.

Patricia Faessler (Suïssa)

"Com més esperem els miracles,
abans destruirem el món. Si us
plau, uniu-vos a les forces de
Pau." Model, fotògrafa i activista
de DDHH. Ambaixadora de Pau
de la Marxa Mundial a Suïssa i
persona de contacte per a
personalitats que desitgen recolzar
la Marxa per la Pau i la No
Famosos lliuren la carta d'invitació a la Presidenta
Violència.
Com o final de la jornada de llançament, un grup de personalitats del món
social, polític i cultural xilè, tots amb la samarreta per la Pau i la No
Violència, es van presentar al Palau de la Moneda per lliurar a la
Presidenta Michelle Bachelet una carta d'invitació a adherir a la Marxa.
Encapçalaven el grup Gloria
Morrison, presidenta de Món
sense Guerres Xile, i la portaveu
Javiera Oñate, acompanyades
per Elías Figueroa, Malucha
Pinto, Grupo Juana Fe, Cristián
Bustos, Marko Zaror, elss
alcaldes Claudio Orrego i Pablo
Zalaquett, Celine Reymonds,
Francini Amaral, Tomás Hirsch,
Elisa Zulueta i María Gracia
Omegn.

Çoskun Aral (Turquia)
“Qui no coneix la guerra, no coneix
la pau." Fotògraf de premsa i
director de cinema. Les seves
fotografies del cop militar del 12 de
setembre de 1980 van aparèixer en
cents de publicacions
internacionals i van destacar a les
cobertes de Newsweek i L '
L'Express. Com a corresponsal de
guerra al Líban, l'Iran, l'Iraq,
l'Afganistan, Irlanda del Nord, Tchad
i l'Extrem Orient ha publicat en el
Time, Paris Match, Newsweek,
Stern i Epoca.

Vídeo anunci: http://es.youtube.com/watch?v=-fdfVB-eDIc
Vídeo a la premsa: http://www.youtube.com/watch?v=k2oyv99Bz_c

Universidad de Mariano
Gálvez Quetzaltenango,
Guatemala.
Universidad Friday
D'izidro Bendito Maputo,
Mozambique.
Corporación Universitaria
Minuto de Dios Bogotà,
Colombia.
Universidad Pedro De
Valdivia Santiago, Xile.
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Lima, Peru.
Universidad del Pacifico
Santiago, Xile.

Aquest mes s'han sumat
a la Marxa per la Pau i la
NoViolència, les següents
universitats i centres
educatius:

8 desembre 2008
Santiago, Xile

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

La televisió convoca l'acte de llançament

Universidad de
Uagadugú, Burquina Fasso

El matinal de ChileVisión "Gente
como usted" va emitir la primera
presentació de la MM en la
televisió. Leo Caprile i Marcela
Bacarezza van entrevistar a la
portaveu humanista Javiera
Oñate, a l'entrenador de l'equip de
futbol Colo Colo Marcelo
Barticciotto, al deportista ex
campió de triatló Marcelo Bustos
"IronMan" i al cantant del grup
"Juana Fe" Juanito. Tots van lluir
samarretes amb el logotip de la
Marxa i els mateixos presentadors
s'hi van adherir en directe. Al dia següent i unes hores abans de l'acte,
van repetir en el Canal 13 Javiera y Juanito, més tard l'ex jugador de
futbol Elías Figueroa va realitzar la invitació en el canal Megavisión.
Finalment, l'activista por la Pau Juanita Vergara i el ciclista Sebastián
Laysecala van aparèixer en l'espai "Con el pie derecho" de RedTV.
Mauricio Israel, conductor del programa, també va adherir en directe.
Clip de la presentació: http://www.youtube.com
/watch?v=J6FwoCEEKs8
Vídeo: http://www.loshumanistas.tv/mm/chile/MM_Chile_Canal13
_9_12_2008_2M20S.wmv
Vídeo: http://www.loshumanistas.tv/mm/chile/MM_Chile_Megavision
_9_12_2008_5M.wmv
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=jWH9CQA3QxI

Rosalía Mera Goyenecha
(Espanya) Empresària. Presidenta
de la Fundació Paideia Galiza.
7 desembre 2008
Nueva York, EEUU
Cofundadora de Inditex (Zara,
Avivant l'esperança:
Massimo Dutti, Pull & Bear,
Stradivarius, etc.) participa en la
biotecnològica Zeltia, en ICN
(sistemes d'identificació i custòdia
de neonats en hospitals), en
Denodo Technologies, en Inusual i
també en productores de cinema i
televisió. En Viveros Borrazás SL i
Cultigar SL pioner en el cultiu in
vitro a Galícia. Premis: Medalla
Castelao 2004 (Xunta), Master de
Oro 2007 (Fórum de Alta Dirección
Madrid), Medalla de Oro al Mérito
en el Trabajo 2006. Ministerio de
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A més de les Universitats de:

Universidad de Panamá
que el passat 10 de desembre
ho ha fet amb diversos
representants:
Anayansi Turner
Docente de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas
Armando Grimaldo Salinas
"Jo i la nostra Facultat tenim
creences de pau"
Decano de la Facultad
Administración de Empresas y
contabilidad
Diana Chen
"Es necessària"
Decano de la Facultad
Informática, Electrónica y
Comunicación
Elba E. de Isaza
"En la nostra universitat es
creu formalment en el
concepte de la NoViolència"
Decano de la Facultad de
Enfermería
Eldis C. Barnes
"Esperem participar amb
l'estudiantat universitari"
Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles
Justo A. Medrano V
"Em sembla un
esdeveniment de molta
trascendència i tant de bo es
realizi amb la participació de
tots els països que tenen o
poden tenir armament
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Trabajo y Asuntos Sociales, Mujer
Líder 2006. Atorgat per la Escuela
de Negocios Aliter i l'Ajuntament
de Madrid.

David Meca (Espanya)
Nedador. Campió del món FINA
en els Mundials de Natació en
Aigües Obertes d'Honolulú (2000) y
Montreal (2005). Compta amb
altres nou medalles mundials i
europees oficials. Especialista en
desafíiaments en solitari, va creuar
nedant el Canal de la Manega,
l'Estret de Gibraltar i la Badia de
San Francisco.
Sandra Ribas (Costa Rica)
“Dono la meva adhesió a la Marxa
Mundial perquè em sento
plenament identificada amb un
ideari on el mes important és la
persona humana, l'amor, el
respecte i la dignitat.” Una
trajectòria al servei del
desenvolupament humà i de la Pau.
Ha treballat en diverses institucions
i organitzacions nacionals i
internacionals en el tema de qualitat
de vida, Pau i DDHH. Actualment
és vicepresi- denta del Centre
d'Amics per a la Pau i
col·laboradora de Nonviolent
Peaceforce.
http://princesadeluz.blogspot.com

Marxes des dels 5 districtes
a150l'Ajuntament
de Nova York
persones van participar en sis marxes realitzades a la ciutat de Nova
York. Una marxa de nens i cinc des de cada un dels 5 districtes van
confluir en l'Ajuntament on van intervenir, en conferència de premsa,
membres de l'Ajuntament, representants de grups de Pau, organitzacions
de serveis socials, associacions ètniques, una escola secundària i una
universitat donant el seu suport a la MM.
Inspirats per la històrica elecció de Barack Obama i la seva promesa de
retirar les tropes de l'Iraq, un nou esperit de Pau i cooperació sorgeix al
món i demana a EUA aprofitar aquest moment de canvi. Els
novaiorquesos han respost així a aquesta petició. Chris Wells, portaveu
del Nou Humanisme a Amèrica del Nord va declarar:
"Els recents esdeveniments a l'Índia fan més patent que mai la
importància del desarmament i la no violència. Tensions creixents i
desacords entre països veïns nuclearitzats equivalen al desastre". El
coordinador en USA de la Marxa Mundial, Dennis Redmond, va desitjar
que aquesta jornada mostri la gran diversitat de persones que donen el
seu suport al canvi: "Obama ha obert la porta, però ens correspon a tots
nosaltres fer que s'avanci. "

La conferència de premsa va comptar entre els oradors amb: el
senador electe per l'Estat de Nova York Hiram Montserrat, la regidor
Melissa Mark-Viverito, el sergent veterà Matthis Chiroux, el president
de la Federació d'Associacions Índies de les ciutats de Nova York i
Nou Jersey Yash Paul Soi, així com organitzacions juvenils i de
facultats universitàries.
Van cobrir l'acte una televisió local, TV Àsia, una emissora de ràdio
xinesa i premsa escrita en anglès, xinès i castellà.
Fotos:
http://picasaweb.google.com/davidandersson/5BoroMarch
AndPressConferenceDec72008?authkey=OKkuaqrSTQg&amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;pli=1#
7 desembre 2008
Praga, República Txeca

Els "invisibles" contra
l'escut antimíssils

Portant pancartes i coberts amb vestits de
protecció antiradioactiva, caretes i cares
pintades de blanc, un centenar de
manifestants es van proclamar "invisibles",
davant els mitjans de comunicació, que
Ana Moreno de Araujo
semblen ignorar que més de dos terços de
(El Salvador) Docent en la
la població txeca està en contra del Projecte NMD, el sistema de defensa
Universidad Dr. Andrés Bello.
nacional de míssils, promogut per EUA. Van reclamar que, tant els
Presidenta de Asoc. Salvadoreña
mitjans de comunicació com els polítics, escoltin la veu del 70% de la
de Profesionales en Administrapoblació en contra del projecte nord-americà. Més tard, van recórrer els
ción de Empresas (2005-2007).
carrers del centre de Praga i el metre|metro de la ciutat denunciant la
Premi Nahutec 1998 Univ. Tec. de divisió que està provocant a Europa el projecte NMD i la reacció de
El Salvador. Premi Adminis- trador Rússia i de Xina, que contribueixen a generar una nova atmosfera de
de Empresas 2001. Asoc.
Guerra Freda amb un reinici de la cursa d'armaments nuclears i
convencionals. Van manifestar que la protesta continuarà davant de la
Salvadoreña de Profesionales en
nova presidència de la Unió Europea que comença el 2009 i que molt
Administración de Empresas
(ASPAE) Premi Mujer Profesio- nal probablement el 24 de febrer es reuniran amb europarlamentaris en el
Parlament Europeu i realitzaran nous actes. A més, demanen el suport de
del año 2002 Club de mujeres de
tots els ciutadans europeus perquè consideren que són també afectats
Negocios y Profesionales de
pel nefast pla nord-americà.
El Salvador.
Vídeo: http://www.europeforpeace.eu/news.php?id=1036&country

Grupo Oil (Bolívia)
"Donem suport a la marxa mundial 7 de desembre de 2008
Washington, EE.UU.
per la Pau i la NoViolència."
Banda de rock. La banda està
formada per Chelo Navia Pichón
Aguilar, Olivier Devaux, Pipo Lara i
Amado Espinoza, els quals
defineixen el seu estil com “un rock
sincer i personal, sense
pretensions ni missatges profètics".

Líders mundials tracten de
prohibir les armes atòmiques

4ª reunió de l'Equip
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Leopoldo
Bermudez-Buitrago
Vicedecana Facultad de
Comunicación Social
María Elena A. de Cano:
Decana
Miguel A.Candanedo Ortega
“Es tracta d'una empresa de
dimensió humana a nivell
mundial, que ha de ser
massivament recolzada”
Secretario General

Ricardo E. Ortega Castillo:
Decano Facultad de
Arquitectura

Dominic Turay (Sierra Leona)
Executive Director Net-Work for
Human Right Sierra Leone.

7 de desembre de 2008

Leida Barrios
Vicedecana Facultad de
Farmacia

Nora G. de Toala:
Decana de la Facultad de
Educación

M. Baba Ndiaye (Senegal)
Inspecteur IDEN-Bignona

EPI

nuclear"
Vicerrector Académico

Vídeo
Spot oficial de la MM
Ver: http://es.youtube.com
/watch?v=DQPTUly2zoU
Spot grec MM
Ver: http://www.youtube.com
/watch?v=anguhTeSekw
Spots francesos MSG
Veure: http://www.wat.tv/video
/weekend-prepamm-upji_upb1_.html
Veure: http://www.wat.tv/video
/msg-logo-yjod_upb1_.html
http://www.wat.tv/video/msg-clip14zev_upb1_.html

Vídeo-butlletí de la MM
Recopilarà tots els vídeos
d'esdeveniments que es vagin
produint en el món respecte a la
Marxa.
Enviar les produccions a:
video@theworldmarch.org

Taller de vídeo
sobre la MM a Madrid:
S'està organizant un taller de
video de 2 dies, dedicat a la
Marxa Mundial. La primera
jornada tractarà qüestions
tècniques i, la tarda del segon,
inclourà una reunió sobre com
organitzar-se per treballar
coordinadament compartint
material. Dates i lloc per
confirmar: 24 i 25 de gener en el
local d'Ardemans de Madrid.
Informació: Alvaro Orús
<alvarorus@gmail.com>

Música

Més de cent líders polítics, militars,
Web MM-Creative
empresaris, religiosos i cívics han brindat el
seu suport a la campanya promoguda el 7 de
desembre pel grup internacional format per
una vintena de líders mundials, compromesos
amb l'eliminació de les armes atòmiques en
els pròxims 25 anys. Entre ells figuren
l'expresident Jimmy Carter, l'exsecretari
d'estat Lawrence Eagleburger, l'exsecretari de
defensa Frank Carlucci, l'exlíder soviètic Mijail
Gorbachov, l'excanceller pakistanès
Shaharyar Jan, el cap retirat de la força aèria
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Promotor Internacional
En un xat de gairebé 4 hores, es
va reunir per quarta vegada
l'Equip Promotor Internacional,
amb 47 participants representant
34 països i 12 funcions.
"Aquestes reunions estan resultant
àmbits d'anivellament molt
importants, intercanvi, coordinació i
sintonització", comentava Rafael de
la Rubia, coordinador de la Marxa,
"que es complementaran amb
reunions més particulars sobre temes
específics, a fi que continuï l'avanç en
l'organització, que ja és molt notori."

índia, Shashindra Pal Tyagi, i excanceller
britànic Malcolm Rifkind. La campanya s'inicia
amb una reunió a París el 9 de desembre, que
seguiran les visites de delegacions a Moscou i a Washington per
entrevistar-se amb membres del Govern, culminant el gener de 2010 en
una cimera|cim mundial.
Web: http://espanol.news.yahoo.com/s/ap/081207/internacional
/amn_gen_armas_atomicas_reduccion
6 de desembre
Tula, Rússia

Presentació de la MM
El passat 6 de desembre va tenir lloc la presentació de la MM a la
ciutat russa de Tula, situada a 300 Km a l'est de Moscou. La
presentació va ser seguida per la premsa local i ha posat les bases
per a la futura constitució de l'equip promotor de la ciutat, el pròxim
mes d'abril.

Presentacions oficials
Després del llançament oficial de la
4 de desembre de 2008
MM en Punta de Vaques, el 15 de
novembre, i de les presentacions als La Laguna (Tenerife), Espanya
fòrums de Milà, Buenos Aires i
Nairobi, per a Europa, Amèrica i
l'Àfrica respectivament, es poden fer
les presentacions públiques oficials
en tots els llocs que es vegi
convenient. La recomanació de
l'Equip Promotor Internacional (EPI)
és que es generin les millors
condicions: comptar en la mesura
possible amb la presència d'altres
organitzacions i alguns notables, per
tenir un suport i un eco mediàtic
major, així com tenir definit la MM al
país, amb el calendari precís de rutes,
esdeveniments, etc.

Clesio Tapety, de Brasil

Creix la música
original per a la
Marxa

L'aportació de música original a
la Marxa Mundial està sent
fructífera. Fins ara, la web
MMCreative ha rebut17 temes, 9
cançons, 4 jingles i una
maqueta, de creacions musicals
tant composades com
adaptades. Els cantants,
compositors, arreglistes i/o
productors són: Mezclao, José
Pre-equips promotors
Sefarty, Clésio Tapety, Florent
Junt amb la posada en marxa dels
Delaunay, Moisés
Durant una reunió ordinària de la Xarxa Canària d'Escoles Solidàries
equips promotors, està apareixent
una nova figura, el preequip promotor, (RCES), celebrada en el Centre de Professorat de La Laguna, va tenir lloc Valdebenito, Juan Miguel
"Franc” Franco, Xavier
la presentació de la MMl, que va culminar amb l'adhesió dels 12 instituts
que té la funció de crear les
Batllés, Cirilo Adriazola,
representats. La RCES depenent del programa Educar per a la Pau, la
condicions per desenvolupar l'equip
Cristálida, Miguel Gómiz y
Solidaritat i els Drets Humans, de la Direcció d'Ordenació i Innovació
promotor.
Comunidad Mauritania. Més cinc
Educativa i està formada per 118 centres educatius de les Canàries. Es
Es va recordar novament el perfil
cançons cedides per Uki
van
presentar
l'associació
Món
sense
Guerres
i
els
objectius
de
la
Marxa
i
bàsic d'equip promotor: els qui el
es
va
explicar
el
paper
fonamental
dels
centres
educatius
en
la
tasca
de
Tolosa, per a la MM del seu CD
componen són organitzacions i/o
"Sobrefuego".
institucions de totes les procedències. conscienciar a les noves generacions, desnaturalitzant la violència i
insistint que, d'igual manera en la qual s'aprèn a ser violent, s'aprèn a ser
També poden participar individus a
Escoltar en MM-Creative:
no violent. Damián Marrero, coordinador de la RCES de Tenerife, va
títol personal si són en un nivell de
marchamundialcreative.
tancar l'acte valorant les possibilitats educatives de la MM i
participació similar als altres.
blogspot.com
comprometent-se públicament a recolzar-la, així com a treballar per
desenvolupar iniciatives pròpies des de la xarxa i des de cada un dels
Les inicatives són l'eix de la
centres educatius.
organització
L'eix de participació en l'equip
promotor són les iniciatives ja que, si 26 al 29 novembre 2008
no n'hi ha, no hi ha res que coordinar. Nairobi, Kenia
Per tant, s'aspira que cada
organització o front d'acció aporti
almenys una iniciativa.
Es va presentar un organigrama de
les funcions de l'equip promotor i un
fitxer de les que funcionen, amb
descripció i responsables.

La Xarxa Canària d'Escoles Solidàries brinda
una gran acollida a la Marxa Mundial

Web

Simultanitat més que
seqüencialitat
La MM està prenent noves
característiques. El que en inici era un
plantejament seqüencial, on es
començava en un punt (Wellington) i
s'anaven recorrent diferents llocs
activant les coses al seu pas, s'ha
transformat en un plantejament de
simultaneïtat, en el qual la MM no
solament comença a Wellington el 2
d'octubre, sinó que en aquesta data,
s'activen tots els punts en simultani.
És a dir, el plantejament s'ha
transformat des del seqüencial al
simultani i el 2 d'octubre podrien ser
milers els llocs que s'activin aquell
dia. Des d'aquesta òptica, "tot és
marxa" i s'apuntarà a fer ressaltar les
activitats als llocs, per la qual cosa
parlarem d'una ruta troncal i de rutes
convergents.
Equip base
Estan inscrites més de 50 persones,
de 16 països, per participar en l'equip
base durant els tres mesos de la MM.
S'estudiarà des de la funció
corresponent potenciar la participació
de més països.
Calendari de la MM
Es va donar a conèixer el calendari
amb dates precises del pas per tots
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MarchaMundial.org
ja operativa en sis
idiomes

'La Força de la Diversitat i de la No Violència':

A partir del 8 de desembre i una
vegada passada la prova dels
diferents navegadors, la web
oficial de la Marxa Mundial està
disponible en cinc idiomes:
espanyol, anglès, italià, francès i
portuguès, als quals es va afegir
l'alemany en la setmana
següent,. L'equip de traductors i
d'informàtics manté l'objectiu
d'augmentar el nombre de
llengües disponibles.
Web: www.marchamundial.org

El 2n Fòrum Humanista Africà

Del 26 al 29 de novembre, es va celebrar a Nairobi, el 2n Fòrum
Humanista Africà "La Força de la Diversitat i de la No Violència". El
Fòrum va convidar a persones, institucions, organitzacions socials,
polítiques i culturals que comparteixen l'ideal de la No Violència i la
no-discriminació congregant assistents de 25 països. En la trobada
també es va realitzar la presentació oficial per a l'Àfrica de la Marxa
Mundial.
Al primer Fòrum Humanista Africà, Dakar (El Senegal) el 2006, es va
decidir prendre un nou sender per a l'Àfrica: "Avui ha nascut el
símbol de la Nova Àfrica, reconciliat amb ella mateixa, on l'Ésser
Humà és el valor central sobre tots els altres interessos. Una Nova
Àfrica que respecta els aspectes més positius de les nostres
Diversos tamanys en 7 idiomes:
tradicions, la nostra cultura i la nostra religiositat. Una Nova Àfrica
MM-Recursos blog
que porta dignitat al nostre continent i bellesa als Éssers Humans
que viuen aquí. Prendre aquest sender significa compromís i unitat. http://mmrecursosblog.
blogspot.com
"

Como posar un
banner de la MM en
la firma del teu
E-mail
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els països i després de revisar cada
una de les funcions, es va convocar la
pròxima trobada per al 3 de gener.
Funcions en la MM
Més de 300 persones estan
participant ja en funcions que han
sorgit de l'EPI i dels Equip promotors
nacionals i locals. Les funcions
generals (institucionals, premsa, web,
traduccions, etc.) prendran una altra
dimensió en la mesura que hi hagi
iniciatives en marxa i les assumiran
tant organitzacions com persones.
Relacions Institucionals
En relacions institucionals s'està
armant un equip internacional de 4 o 5
persones que coordinin la funció,
acoblant les bases de dades de
contactes i adhesions aconseguides.
També es van donar pautes quant al
nivell de participació en adherir a la
MM.
Repositori de materials
En la funció de disseny es va plantejar
la necessitat de definir els materials
oficials i tenir un lloc des d'on
accedir-hi fàcilment. La gran diversitat
de producció de materials (volants,
teles, samarretes, xapes, adhesives,
vídeos, clips, etc.) que sorgeix de les
iniciatives en la base és d'una
proliferació desbordant.
Traduccions
Tretze equips, entre 4 i 20 persones,
estan treballant en 14 idiomes
(castellà, anglès, francès, portuguès,
italià, alemany, magyar, rus, àrab,
aimara, grec, turc, albà, filipí i xinès) i
es preveu la incorporació de
nombrosos idiomes més, sobretot, de
l'Àfrica i Amèrica. També està
començant a col·laborar una xarxa de
traductors professionals. A termini no
molt llarg, podrem estar traduint en 30
o 40 llengües diferents. En el lloc web
s'observa com el més urgent a
reforçar els idiomes (ja funciona en
6). Es comencen a armar equips per
a les webs donat el volum que està
prenent.
Bitlletí de la MM
El butlletí el confecciona l'equip de
premsa de MsG en formats web i pdf.
Qui vulgui enviar informació, poden
fer-ho a
medios@mundosinguerras.org
Vídeo Butlletí
També s'està treballant en l'edició
d'un vídeo butlletí des de la funció de
vídeo. Aquesta funció té necessitat
d'ampliar-se subdividint-se en tres
equips diferents: organització,
premarxa i durant la marxa.

Sobre:
Marxa Mundial
por la Pau i
la
NoViolencia
Organitzada per Món Sense Guerres,

Aparició en els mitjans
AIM Digital - Argentina
La marxa mundial per la Pau i la no violència passarà per Entre Ríos
http://www.aimdigital.com.ar/ver_noticias.php?id_nota=84366
Perspectiva Sur - Quilmes, Buenos Aires, Argentina
La Marxa Mundial per la Pau Mundial passarà per Quilmes
http://www.perspectivasur.com/noticias/12004.htm
Diario El Sol de Quilmes - Quilmes, Buenos Aires, Argentina
Marxa per la No Violència
http://www.elsolquilmes.com.ar/noticias.php?n_id=14822&edicion=351
Chilevisión - Chile
Entrevista programa "Gente como tú".
http://www.youtube.com/watch?v=Gg7k--epd0E
Megavisión - Chile
Mundo sin Guerras, presentació de la Marxa Mundial.
http://www.youtube.com/watch?v=LHP2Y6kHS88&feature=email
Canal 13 - Chile
http://www.youtube.com/watch?v=l59qXfmGJMk&feature=email
El Mapacho - Santiago, Región Metropolitana, Chile
Llançament de la Marxa Mundial per la Pau
http://elmapocho.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=863&
Itemid=50
Red TV - Chile
Presentació Marxa Mundial.
http://www.youtube.com/watch?v=jWH9CQA3QxI
Onda Cero - Espanya
Entrevista a Rafael de la Rubia.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=246186242a&view=audio&
msgs=11e4644b9df13e1a&attid=0.1&zw
20 minutos - Madrid, Espanya
La 'MM per la Pau i la No Violència' cada vegada té més suport.
http://www.20minutos.es/noticia/437444/0/marcha/mundial/paz/
Canal 9 TV - Islas Canarias, Espanya
Entrevista.
http://www.youtube.com/watch?v=_CgTIamWPVY
Canarias al día - Islas Canarias, Espanya.
Mundo sin Guerras presenta la campanya internacional que durà a terme
la Marxa Mundial per la Pau
http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=112567
Canarias 7 - Islas Canarias, Espanya
Per la pau, Canàries en la ruta de la Marxa.
http://picasaweb.google.com/Luis.Bodoque
/RUEDADEPRENSAMARCHAMUNDIAL#5279347775981207026
Infonorte digital - Islas Canarias Espanya.
Presentació de la Marxa Mundial per la Pau i la no Violència
http://www.infonortedigital.com/index.php?id=42548&seccion=17
Noticias Yahoo - Cataluña, Espanya
La Marxa Mundial per la Pau i la no Violència arribarà a Barcelona el 12 de
novembre del 2009
http://es.noticias.yahoo.com/5/20081112/tlc-la-marxa-mundial-per-lapau-i-la-no-5da5357_1.html
Canal 8 Megacable - Guadalajara, México
Entrevista 12 dic 2008
1: http://video.google.es/videoplay?docid=-4217953199658505005
2: http://video.google.es/videoplay?docid=8686390625912487434
El Regional de Piura, Perú
Holanda: Marxa Mundial per la Pau i la no Violència
http://www.elregionalpiura.com.pe/archivonoticias_2008/desembre_2008
/desembre_27/opinion_guery27122008.htm
Hoy Nueva York - New York, NY, USA
Per la pau i el desarmament
http://www.impre.com/hoynyc/noticias/comunidad/2008/12/11/por-la-pazy-el-desarme-97686-1.html
Marxa Mundial a Nova York.
http://www.youtube.com/watch?v=lZSl_Z-wCqw&feature=email

2 de octubre de 2008, Sierra Leona
Sierra Leone Broadcasting Services Tv
Una hora d'emissions de programes sobre No Violència activa

Diversos formats, tamanys i
idiomes.
Estàtics i animació flash:
http://iniciativa.260mb.com

Les xifres

500
Institucions
co-organitzadores
estimades

100

governs i representants
polítics per visitar

25

centres espirituals
per visitar

6
90

continents

països

160.000kms

3
40
100
14
25
mesos

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

Alemanya: 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
Austràlia: http://www.peacebound.org
Bangladesh: www.bdworldmarch.com
la Marxa Mundial per la Pau i la
– http://bdglobalmarch.webnode.com
NoViolencia s'iniciarà a Nova Zelanda Bèlgica: wwww.marchemondiale.be
el 2 d'Octubre de 2009, aniversari del Brasil: http://www.marchamundial.org.br
naixement de Gandhi i declarat per les – http://marchamundial2010.ning.com
Nacions Unides "Dia Internacional de Canadà: http://www.worldmarch.ca (eng)
la No-Violència". Després de 90 dies
– www.marchemondiale.ca (fra)
recorrent sis continents, culminarà el Xile: www.marchamundial.cl
2 de gener de 2010 a Punta de Vacas, Colòmbia: http://marchamundialcolombia.org
Argentina, al peu del mont
Dinamarca: http://www.verdensmarch.dk
Aconcagua.
Equador: http://www.marchamundialecuador.blogspot.com
Espanya: www.marchamundialespania.org
Recorrerà més de 160.000
– Catalunya: http://www.marxamundial.info
quilòmetres, per terra, mar i aire, i
– Garraf: http://mmgarraf.blogspot.com
més de 90 països en els quals es
– València: www.marchamundialvalencia.com
preveu que un milió de persones
– Vigo: http://entrebarrios-vigo.blogspot.com
heterogènies participin en milers
– Tram Galícia-Portugal: http://www.marchamundialgp.org
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trajectes en tren

trajectes terrestres

trajectes aeris
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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

Estats Units: http://www.worldmarchusa.net
– Miami: http://www.meetup.com/World-March-Marcha-Mundial-Miami
Filipines: www.martsamundo.net
– www.martsamundo.blogspot.com
França: http://www.marchemondiale.fr
Grècia: www.kosmosxorispolemous.gr
Guinea Bissau: http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
Hongria: http://www.haborunelkulivilag.hu/ (en construcció)
India: http://www.harmonymarch.org – www.harmonymarch.net
Islàndia: http://www.heimsganga.is
Italia: www.marciamondiale.org
– Toscana: http://www.marciamondialetoscana.org/
Luxemburg: www.marchemondiale.lu
És una organització internacional que Mèxic, Guadalajara: http://marchamundialsedeguadalajara.ning.com
treballa des de fa 16 anys sobre el
Palestina-Israel (Tram): http://wmpalestineisraelsection.blogspot.com
tema del fi de les guerres, el
(eng) – http://mmtramopalestinaisrael.blogspot.com (esp)
desarmament nuclear i l'eliminació de Paraguai: www.marchamundialpy.org
tot tipus de violència en el món.
Perú: www.marchamundialperu.org (en construcció)
Més: www.mundosinguerras.org
Portugal: marchamundialpelapaz.blogspot.com.
Regne Unit: http://worldmarch-uk.blogspot.com
República Txeca: http://www.svetovypochod.cz
República Dominicana: http://marchamundialdominicana.blogspot.com
Senegal: http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
Suissa: http://www.weltweitermarsch.ch
Entre les milers de persones que ja
Veneçuela: http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
han adherit, figuren personalitats
– marchamundialven.blogspot.com
mundials que, amb el seu exemple,
conviden a altres a afegir-se a
aquesta gran causa: José Saramago, LLOCS WEB DE "MÓN SENSE GUERRES"
Noam Chomsky, Desmond Tutu,
Eduardo Galeano, Federico Mayor
Zaragoza, Zubin Mettha, Helmut
Frenz, Joan Manuel Serrat, Miguel
MSG Argentina: www.mundosinguerras.net
Ríos, las Abuelas de Plaza de Mayo,
MSG Mar de Plata: www.mundosinguerrasmdp.org.ar
Alejandro Jodorowsky, Ana Belén,
MSG Alemania: http://www.weltohnekriege.humanista.eu/
Nurit Peled, León Gieco, Edith
MSG Bolívia: www.msgbolivia.org
Salazar, Ariel Dorfman, Hamilton
MSG Canadà: www.worldwithoutwars.ca
Faria, Gustavo Cerati, Giusto Catania, MSG Xile: www.mundosinguerras.cl
Michael Lerner, René Bobe, Perla
MSG Colòmbia: http://mundosinguerrascolombia.blogspot.com
Carvalho, Richard Stallman, John
MSG Equador: http://www.mundosinguerras.ec
Pasche, Luis Pastor i molts altres que MSG Espanya: www.mundosinguerras.es
esmentem en els butlletins.
MSG Andalusia: http://www.msgandalucia.blogspot.com
Veure adhesions: webs de la MM
MSG Canàries: http://www.msgcanarias.org
MSG Catalunya: http://www.monsenseguerres.org
MSG Lugo: http://mundosenguerraslugo.blogspot.com
MSG Tenerife: http://msgysv.blogspot.com
MSG França: http://mondesansguerres.hautetfort.com
MSG Grècia: www.kosmosxorispolemous.gr
MSG Hongría: http://www.haborunelkulivilag.hu/
MSG Itàlia: www.mondosenzaguerre.org
MSG Rússia: www.humanismo.narod.ru
MSG Suïssa: www.weltohnekrieg.ch

Món sense Guerres

4

estacions de l’any

5.000
metres d’altitud
en alguns trams

160
límits fronterers

Adhesions mundials
destacades

www.mundosinguerras.org
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