
Algunes adhesions a la  
Marxa Mundial per la Pau i la No Violència  

Jose Saramago (Portugal) 
Premi Nobel de Literatura 

“La pau és possible si ens 
mobilitzem per aconseguir-la. 
En les consciències i als 
carrers"  

Noam Chomsky (Estats 
Units) 
"Una idea meravellosa, una 
apropiada commemoració del 
llegat de Gandhi en el centenari 
del seu neixement... 

 

Arun Gandhi (Sud-àfrica) 
President, Gandhi Institut 
d'Educació Mundial, EE.UU., i net 
de Mohandas Gandhi. 

JUANES  
Juan Esteban Aristizabal 
Vásquez (Colòmbia). 
Cantant, compositor, 
guitarrista, arranjador i 
productor de música pop 
rock en espanyol, a més 

d'un declarat activista de causes socials i 
humanitàries. 

Desmond Tutu (Sud-àfrica) 
Premi Nobel de la Pau i membre del 
Comitè d'Honor de la Coordinació 
internacional per al Decenni de la no-
violència i de la pau... 

Eduardo Galeano (Uruguai) 
"Els 5 principals productors 
d’armes són els qui tenen també 
al seu càrrec la pau del món... i 
així ens va!" 

Joan Manuel Serrat (Espanya)  
Cantautor, compositor i intèrpret, 
poeta i músic, una de les figures més 
destacades de la cançó actual tant en 
llengua castellana com catalana. 

Zubin Mehta (Índia) 
"Hi ha conflictes que estan 
assolant el món principalment 
entre pobles que no tenen cap 
desig de viure com bons veïns, 
ja sigui Israel - Palestina o 
Caixmir...  

Federico Mayor Zaragoza (Espanya) 
Director General de la UNESCO durant 
12 anys. President actual de la 
Fundacio Cultura de Pau. 

Luisa Morgantini (Italia) 
 
Vice-Presidenta del Parlament 
Europeu. Cofundadora del Moviment 
"Dones de negre contra la guerra" i 
de la xarxa internacional "Dones per 
la Pau en els llocs de conflicte". 

Viggo Mortensen (EEUU) 
Actor de teatre i cinema, 
poeta, músic, fotògraf i 
pintor. 

Amnistia 
Internacional (Xile) 
 

"Donarem suport a la Marxa Mundial en la difusió, 
en el nostre web i a nivell intern." 

Pastora Soler (Espanya) 
Cantant espanyola 

Luis Pastor (Espanya) 
Cantautor espanyol.  



Algunes adhesions a la  
Marxa Mundial per la Pau i la No Violència  

Abraham Olano Manzano 
(Espanya) 
Ciclista professional. 

Pedro Delgado (Espanya) 

"No podem ser sempre impassibles 
perquè pensem que sigui una utopia, 
entre tots hem de donar suport a 
aquest tipus de moviments si 
desitgem un món més humà i hem de 
lluitar, ara sí, perquè així sigui.” 

 

CIDOB - Confederació de 
Pobles Indígenes de Bolívia 
 
"Ens solidaritzem amb aquesta 
activitat i ens comprometem en la 
difusió del missatge a diversos 
sectors socials. " 

Noa (Israel) 
Cantant 
El 1999, premi "Crystal Award" 
entregat pel "World Economic Forum" 
a Davos, Suissa. 

Holy Land Trust 
(Palestina)  

 

Pedro Duque (Espanya) 
Astronauta. Enginyer aeronàutic 
(Madrid, 1963). Primer astronauta 
de neixement i nacionalitat  
espanyola.  

Creu Roja Argentina 
Treballa per contribuir a millorar 
la vida de les persones, en 
especial aquelles que es troben en 
situació de vulnerabilitat. 

 

Càtedra de les tres 
religiones. Universitat de 
València (Espanya) 

Dedicada a la investigació, 
docència i difusió de la funció 

social i cultural de les tres grans religions 
monoteïstes de la Mediterrània, la Islàmica, la 
Judaica i la Cristiana.  

 

Miguel Rios (Espanya) 
"Iniciatives com aquesta són les 
que necessita l’ésser humà per 
poder assolir la justícia social i el 
desenvolupament."  

Giusto Catania (Itàlia)  
Europarlamentari. Regidor 
responsable de la Cultura a la 
Comuna de Palermo, a Sicília i 
membre del Parlament Europeu des 
del 2004.  

Abuelas de Plaza de Mayo 
(Argentina) 
"Abuelas de Plaza de Mayo adherim a 
la Marxa Mundial per la Pau i la No 
Violència. Els augurem tot l'èxit que 
mereix una proposta tan important..." 

Ashin Sopaka (Birmània) 
Monjo budista i creador de Moviments 
per a Pau i la Llibertat a Burma. 

"La pau adintre és la pau afora." 

Ambaixadora Perla Carvalho 
(OPANAL) (Mèxic) 

Secretària General Adjunta de 
l’Organisme per a la Proscripció 
de les Armes Nuclears en 
l’América Llatina i el Carib 
(OPANAL) a  partir de l’1 de gener 
de 2008.  
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Ana Belén (Espanya) 
"La societat s'està convertint en 
una jungla en la qual l'únic que 
compta és sobreviure; les relacions 
humanes i laborals s'han 
deshumanitzat totalment... potser 
és el signe del segle XXI." 

Ian Gibson (Anglaterra) 
Hispanista internacionalment 
reconegut i, des de 1984, ciutadà 
espanyol. És conegut pels seus 
treballs biogràfics sobre Federico 
García Lorca, Salvador Dalí i 
Antonio Machado.  

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

Global Network Against 
Weapons and Nuclear Power in 
Space 
Bruce Gagnon 
(Secretari/Cordinador)  

Adam Hochschild (EEUU) 
Escriptor, reporter. Va participar en 
moviments contra la Guerra del 
Vietnam, va exercir com a 
escriptor i editor per a la 
revista d'esquerra "Ramparts". 
Cofundador de la revista "Mother 

Jones".  

 

Illapa I. Kallisapa (Bolívia) 
Ambaixador de Bolívia a Costa 
Rica 
 
"Un suport a fi que les 
diferents iniciatives de pau en 
el món no s’extingeixin mai." 

Rosario Flores (Espanya) 

"Vull fer una crida a tothom 
per donar suport a la Marxa 
Mundial per la Pau en el 
món. Amb la cançó del meu 
germà  Antonio Flores "NO 
DUDARÍA" hem aconseguido 
arribar a molts cors però són 

molts més els qui s’han de unir i conscienciar per 
intentar fer d’aquest món un lloc millor, on realment 
es pugui viure en pau, sense fam i sense guerres, 
que els nostres fills i els fills dels nostres fills heretin 
una terra rica i en harmonia.” 
 

LA MARI, de Chambao 
(Espanya) 

María del Mar Rodríguez 
Carnero és la cantant i 
líder del grupo 
Chambao.  
Originaris de Màlaga, la 
seva música barreja els 

sons del flamenc amb música electrònica.  
 
 

 Michelle 
Bachelet. 
Presidenta de 
la República de 
Xile 

Michelle Bachelet 
se suma a la Marxa 

Mundial per la Pau i la No Violència. 
La Presidenta de la República ha adherit oficialment  
a través d’un vídeo. També s’ha compromés a rebre 
la Marxa al Palau de la Moneda quan arribi a 
Santiago i a animar altres col·legues presidents a 
adherir a aquest gran projecte. 
 
 

                     


