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info:

contactes: la Marxa Mundial és una iniciativa de Món Sense Guerres
www.marchamundial.org  •  www.mundosinguerras.org  •  info@monsenseguerres.org
www.marxamundial.info  •  www.monsenseguerres.org  •  info@marxamundial.info

Hi ha ciutats on volen fer un concert per rebre als que arriben amb 
la Marxa. A altres ciutats volen fer festa al carrer. A altres ciu-
tats encara no saben ben bé que faran, però volen rebre la Marxa 
Mundial d’una manera especial.
¿Què farem nosaltres?

La participació és totalment oberta a qualsevol persona, associació, 
moviment i institució. Llibertat i diversitat d’iniciatives que es troben 
en l’espai de la pau i la no-violència.
També podeu acompanyar la Marxa per tot el món i veure com us re-
ben en cada ciutat...

He vist al poble xinès expressar les seves passions a la plaça Tian An Men.
He vist nens acompanyar els seus pares a fer la revolució del món que no van canviar.

He vist a israelians i palestins trencar el mur d’anys d’odi i ressentiment.
He vist pakistanesos, hindús, bengalís... caminar junts evocant l’esperit del seu antic guia.

He vist persones de tots els països travessar un món ja sense fronteres.
Els he vist sentir-se, per primera vegada, part de la Nació Humana Universal.

I jo, m’he sentit viu.

això no és
un fullet

informatiu ...

Què farem quan la Marxa passi 
per la nostra ciutat?



• perquè ja no ens creiem les mentides que ens expliquen.
• perquè ja no creiem que la violència sigui la solució a la 

violència.
• perquè ja no creiem que allò que és diferent, és perillòs.
• perquè ja no ens creiem el conte del llop d’aquells que 

volen trepitjar la nostra llibertat.
• perquè els interessos particulars dels que inven-

ten les guerres ja no són foscos.
• perquè a més a més, ja sabems 
qui té les armes de destrucció 
massiva, qui les està fent servir 
i ón són.

Un recorregut per tot el món...
Per a crear “consciència” sobre la No-Violència
Per la fi dels conflictes i les guerres
Pel desarmament nuclear i convencional
Per la desocupació dels territoris 
ocupats
Per la no-discriminació de ningú
Per la igualtat i la llibertat de tots
Per la pau i la no-violència
Perquè si !

• que les guerres no acaben amb l’odi i la violència; 
els fomenten.

• que les guerres no augmenten la seguretat al món; 
només els beneficis d’algunes empreses.

• que les guerres no cauen del cel; les creen pels interessos 
d’uns quants.

• que aquests paios són els que alimenten l’enfrontament entre 
les persones i la violència entre les persones.

• que els que inventen les guerres no volen la pau... per 
molt que ho diguin a la tele una vegada i una altra.

• que per fer una guerra s’ han de dir moltes altres 
mentides... a més de dir que es vol la pau.

Des d’Oceania, des del 2 d’octubre de 2009, Dia Internacional de 
la No-Violència, al llarg de 3 mesos travessarem 160 fronteres de 
90 països, fins el 2 de gener de 2010.
Es faran servir vaixells i caiacs, bicicletes i autobusos. Passarem 
per illes, deserts, montanyes i platges. Austràlia i Filipines, Índia i 
Xina. Anirem a Hiroshima, travesarem Mongòlia, l’estepa russa amb 
el Transiberià i el centre d’Europa; segui-
rem la ruta del París-Dakar i travessarem 
l’Atlàntic. Des d’el nord, baixarem tota 
Amèrica fins el sud per la serralada dels  
Andes, fins arribar a la base del Aconcagua.

Farem una Marxa Mundial 
per la Pau i la 
No-Violència

... perquè ja tots sabem:

Es a dir... tenen un problema: Des de Nova Zelanda
fins els Andes


