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La Convocatoria pren volada i 
arriba a tot arreu 

El pr imer número de MINUT A MINUT, el full informatiu de 
La Convocatoria del Milió de Minuts per la Pau ha es ta t acollit 
a m b salutacions de pau i benvinguda. Volem dir, pr imer que res, 
que tenim la satisfacció d'informar que La Convocatoria ha aixe-
cat volada a m b molta empenta . Alió que va comentar com un 
projecte per a l'Any Internacional de la P a u de les Nacions Uni
des a Aust ra l ia ha crescut com els bolets i ha esdevingut una 
iniciativa global en la qual participen mes de q u a r a n t a paisos. 
Aquesta rápida expansió s'ha produit g r a d e s a una atapeida xar-
xa i al contacte personal en t re grups i individus que treballen per 
a la pau. 

L'onada d 'activitats per al projecte d'aquest Any Internacional 
de la Pau augmen ta dia rere dia en tots els paisos par t ic ipants . 
En veiem els seus meravellosos efectes: els que La Convocatoria 
del Milió de Minuts per a la P a u té en les comuni ta ts , organitza-
cions i gent de tot el món. Descobrim que la gent no solament vol 
la pau, sino que está p reparada per a fer-ne una real i ta t . Hi h a 
moltes iniciatives de gent que s'hi in teressa per pr imera vegada a 
la vida, peí sol fet que se sent tocada per l 'orientació senzilla i 
universal d 'aquest moviment (cont. pág. 2). 

Un objectiu inspirat f^fir' 

La Convocatoria 
s'inicia amb el Dia 
Internacional de 

la Pau de les 
NN.UU. 

Diferentment de moltes altres 
convocatóries, La Convocatoria del 
Milió de Minuts per la Pau només 
durará un mes, des del 16 de se-
tembre fins el 16 d'octubre, a ca-
dascun deis paisos participants. Al 
cap d'uns quants dies hi haurá un 
programa internacional final a No
va York, abans de la presentació 
darrera a les Nacions Unides, que 
se celebrará el 24 d'octubre. 

El mes de La Convocatoria será 
un període intensiu de recollida de 
minuts i, ensems, un focus que cop-
sará l'atenció de la gent envers la 
pau en el país i dins la comunitat. 
El dia de llancament assenyalará 
especialment el Dia Internacional 
de la Pau de les NN.UU. i aquest 
dia es reunirán a Nova York diri-
gents d'arreu del món, que comen
taran l'Assemblea General amb un 
minut de silenci. 

Guerra! Violencia! 
Armes nuclears! 
Terrorisme! Totes 
aqüestes coses van en 
augment. Mai no havia 
estat tan oportú com 
ara que les NN.UU. 
designessin un any per 
a la Pau. Malgrat tot, 
moltes persones se 
senten impotents 
davant de tota aquesta 
bogeria que ens 
envolta. Qué hi puc fer 
jo? Cal restringir 
l'objectiu i aquesta és 
la finalitat que es 
proposa La 
Convocatoria del Milió 
de Minuts per la Pau. 
Si, mitjancant la seva 
participació en La 

Cada minut de la nostra vida 
hauria de ser un punt de parti
da en la lluita a favor de la pau 
per aconseguír convencer tants 
i tants beneficiaris de 1; 
guerra. Per dir-los que s'eqi 
voquen; no hi ha beneficiaris 
la guerra, només hi ha cees 
sords que se n'aprofiten. 

María Aurelia Capman; 
(Escriptora i Regidora 

Cultura 
de PAjuntament de Barcelona) 

Convocatoria, l'home 
del carrer reflexiona 
sobre el sentit de la 
pau i experimenta 
aquest sentit encara 
que només sigui un 
minut, aquesta 
consciéncia col-lectiva 
conduirá a una acció 
mes positiva i mes 
práctica. Inspirar pau 
per dur-la a casa 
nostra, a la nostra 
comunitat, potser fins i 
tot a les relacions 
internacionals. La 
Convocatoria servirá 
aquest proposit. I 
potser aleshores la 
labor vital de les 
Nacions Unides será 
mes preada i mes 
universalment 
reconeguda. 

16 de setembre a 
la Sagrada 

Familia 
A la ciutat de Barcelona, l'acte d ' inauguració de La Convocato

r ia es fará a la plaga de la Sagrada Famil ia , a les 8 del vespre, 
amb la presencia deis patrocinadors nacionals (vegi's la llista) i 
membres del Comité Nacional, que farán la presentació del pro
grama. També hi h a u r á un programa cul tura l amb música i dan-
sa. Es faran uns minu t s de silenci com a donació col-lectiva per la 
pau. La Sagrada Famil ia és un bon lloc per a comencar un progra
ma per la pau: un programa per a un i r tots els homes com a 
membres d'una mate ixa familia h u m a n a . 
US HI ESPEREMÜ 

«Pregaré molt per Féxit d 'aquest esdeveniment . T a n t d e 
bo que condueixi a la gent al silenci de Poració, perqué el 
fruit de la pregar ía és la fe, el fruit de la fe és l 'amor, el 
fruit de l 'amor és el servei.» 

Mare Teresa 

Missatge especial del Secretan General de les Nacions Unides 
.La Pau universal és un vetl somni de la humanitat. A l'era nuclear, que és la nostra, és un ideal i una necessitat. Fer que esdevingui una 

realitat és l'objectiu de les Nacions Unides. Aixó fa que doni una cálida benvinguda a "La Convocatoria del Milió de Minuts per la Pau", iniciativa 
dedicada a l'Any internacional de la Pau. 

-Tots junts constituím una familia global. Estem, tots junts, en aquest formós planeta que és la Terra. En aquests temps difícils, el geni, els 
treballs i els recursos deis pobles del món han de dirígir-se a la construcció d'un món millor, mes segur, mes estable i mes tranquil. La civilització 
només pot desenvolupar-se en un ambient de pau. 

-La pau ha de comencar amb cadascun de nosaltres. Mitjancant una reflexió seríosa i serena sobre el seu sentit, poden trobar-se camins nous i 
creatius per a promoure la comprendió, l'amistat i la cooperado entre tots els pobles. 

.La meva ardent esperanca és que, durant l'Any Intenacional de la Pau, hi haurá milions que s'aplegaran amb nosaltres en aquesta lluita que 
és tan vital per a la supervivencia de la nostra especie i d'un esdevenidor mes felic per a ella. -

Javier Pérez de Cuéiiar 
Secretari General de les Nacions Unides 



(ve de la pág. 1) 
U n deis seus a t rac t ius és que no demana diners ni cap posició 

política. El repte de La Convocatoria és crear un programa en el 
qual tothom participi, en el qual pugui rea lment crear i donar els 
propis pensaments per a la pau. Potser mit jancant l'expressió 
d'aquests pensaments , j a siguin expressats en paraules , j a en 
act ivi tats constructives, podrem ser test imonis d'un augment ge
neral de la cooperario i de la uni ta t . Ens sembla que Tonada va 
creixent i ens agradar ía de sentir la teva veu. 

U n aspecte impor tant de donació a La Convocatoria será que 
tots escriguin els seus propis pensaments o missatges de pau en 
els prospectes que inclouran el formulari de donació. I com va dir 
algú dar re rament , aquest podria ser el mes gran inventar i del 
món mai no reali tzat , en el qual hi hagués milions de persones 
que pensen rea lment en la pau. 

U n a cálida acollida a la pr imera edició de Minut a minut . A 
tots els centres d'activitat que hi participen, grácies per enviar
nos noticies i continueu enviant-ne. I ais que encara no hi partici
pen, pero que voldrien fer quelcom, envieu-nos un comentari , feu-
nos a r r ibar les vostres idees, escriviu l l iurement a qualsevol de 
les oficines de coordinació. 

Moltes mans fan lleugera la feina 
L'interés despertat per La Convocatoria creix cada dia que passa. 

La gent s'avanca i ofereix el seu suport i la voluntat de participar, ja 
sigui en nom propi o en nom d'alguna organització. Sembla que allá 
on va La Convocatoria, alga un aire de frescor i de ganes de fer coses. 

Rebem noticies de molts paisos que s'ofereixen a iniciar Programes 
del Milió de Minuts i altres esdeveniments. Moltes organitzacions 
han comencat a distribuir literatura a tots els seus membres i arreu 
del món va formant-se una poderosa xarxa. Ha arribat l'hora per a 
moltes organitzacions deis camps mes diversos de treballar activa-
ment per a la pau. 

Algunes de les organitzacions básiques de nivell internacional son: 
Child Development Foundation, Associacions de les Nacions Unides, 
Human Unity Institute, Ciutadans del Planeta, World Conference on 
Religión and Peace, Els Baha'is, Amics de la Terra, Setmana de Pre
garía per la Pau del Món i la Universitat Espiritual Mundial deis 
Brahma Kumaris (que ens ha ofert la seva xarxa mundial per a gran 
part de la coordinació). Cada vegada hi ha també mes suport i partici
pado locáis deis Consells i Comités que organitzen activitats per a 
l'Any Internacional de la Pau, molts grups religiosos i de diferents 
creences, l'Associació Católica de Joves Adults, així com deis mem
bres de les organitzacions juvenils, com Scouts Association, Girl Gui-
des, YWCA, i molts altres grups voluntaris i comunitaris. A Espanya 
i Catalunya els grups adherits son: MIDEP (Mujeres por la Igualdad, 
el Desarrollo y la Paz, Federación de asociaciones de mujeres en Es
paña). Associació de les Nacions Unides a Espanya. Justicia i Pau 
(Barcelona). Universitat Mundial deis Brahma Kumaris (Barcelona). 
Colectivo de «Jovenas» Hildegart (Oviedo). Asociación para la Aseso
ría de la mujer (Bilbao). Planet Art (Madrid). Gran Fraternidad Uni
versal (Catalunya). Asociación Flora Tristán (León). Centre Ecumé-
nic de Catalunya (Barcelona). Centro Espirita la Voz del Alma (Bar
celona). Fundació per la Pau (Barcelona). Fundació Jaume Guasch 
Paz y Cooperación (Madrid). Universitat Internacional per la Pau 
(Sant Cugat) (Barcelona). IYTA. Associació Internacional de Profes-
sors de loga. Paz y Cooperación (Madrid), Universitat per la Pau 
(Sant Cugat). 

«Sense P a u no hi pot haver vida. 
Amb la P a u hi pot haver cont inui tat de vida. 
I la vida pot ser mera vellosa.» 

I r v i n W a 
(escriptor, USA) 

ÍTallace 

Comunicació 
Com a esdeveniment que no és polític, La Convocatoria vol 

arr ibar a les persones, a les famílies i a les comunitats. De 
vegades, quan es veu la pau com un fet internacional, s'oblida 
l'individu. La pau, pero, és un afer de cada individu. Per aixó La 
Convocatoria et convida a donar només aixó: un minut del teu 
temps. 

Hospitals - Pacients, infermeres, metges... el vostre temps és 
valuós. El que vosaltres penseu, té vertadera importancia. Fins i 
tot en el depar tament on sou, podeu donar un minut del vostre 
temps. 

•El món a les nostres mans-, donat per 
Don Carrol i Image Bank. 

Estás a punt 
per agafar el 
món amb les 

mans? 
Aquesta inspirada foto

grafía titulada «El Món a 
les Nostres Mans» agrada a 
tothom. La va fer Don Ca-
rroll, fotógraf professional 
amb vint anys d'experién-
cia, i sembla feta exprés per 
transmetre la idea de La 
Convocatoria. 

Darrerament vam parlar 
amb Don, en el seu despatx 
de Nova York, i va explicar
nos que havia creat aquesta 
imatge «...justament ara fa 
un any. Em trobava treba-
llant unes quantes idees so
bre la manera de retratar 
qüestions de carácter inter
nacional. Una era la pau 
mundial i aquesta imatge 
en va ser el resultat. El que 
realment vull dir és que el 
món és a les nostres mans i 
que cadascun de nosaltres 
ha de comprometre's perso-
nalment a aconseguir la 
pau.» 

Don, que está especialit-
zat en la creació de fotogra
fíes mes que no pas que n'hi 
surti una de bona a l'atzar, 
va continuar explicant-
nos: «Vaig donar immedia-
tament aquesta imatge a la 
biblioteca de fotos de The 
Image Bank International, 
que té oficines a tot el món, 
perqué jo sabia que la dis-
tingirien i la publicarien 
arreu del món». I aquest és 
el cas. Amb el permís de 
Don, la foto ha recorregut 
quaranta paisos i sortirá en 
el material publicitari de 
La Convocatoria, si els pai
sos decideixen aprofitar-la. 

Formulari de 
donació en 
preparado 

Si viatges aquest any, 
cerca un full de paper: el 
formulari de donació de 
La Convocatoria 
circulará per quaranta 
paisos, gairebé en igual 
nombre de llengües. 
Pensaments de pau, 
meditació silenciosa, 
poesies, i una pregaría... 

la gent podrá emprar 
qualsevol métode per a la 
donació, a mes de la 
possibilitat de fer arribar 
pensaments de pau, 
aproximadament de 
trenta paraules, que 
seguirán la publicació de 
La Convocatoria. 

•La pau brollará de la confian
za mutua i de la destrucció de 
la por interior. > 

Mercé Vilano va 
(Historiadora) 

Si volem la pau hem d'estar 
disposats a pagar el preu de la 
pau, i moltes vegades és un 
preu molt alt: cal renunciar a 
prejudicis, a privilegis, a supe-
rioritats, a poder. Si no estem 
disposats a pagar-ne el preu, 
per alt que sigui, no diguem 
que estimem la pau.» 

Frederic Roda 
Director de la Universitat 

Internacional de la Pau. 
Sant Cugat del Valles. 

Esco les - Nens, mestres, qué vol dir la pau per a vosaltres? 
Escriviu-ne la definido amb menys de t renta paraules. 

J o v e s - Cada minut que doneu té u n pes. Per qué no promoveu la 
pau al voltant vostre? 

Empreses - No resteu al marge! Pareu de treballar un minut . 
Aprofiteu la productivitat deis vostres pensaments a favor de la 
pau. Uniu-vos al Dia Internacional de la Pau de les NN.UU. Tot 
el món hi será present. 

També ens posem en contacte amb grups pacifistes i 
comunitaris, organitzacions eclesiástiques i religioses, presons, 
universitats, clubs de fútbol, organitzacions sanitaries, 
ambaixades i servéis del govern, fabriques, sindicáis i fundacions 
de caritat. 



Plouen noticies 
internacionals 

Tota la coordinado i comunicado 
internacional de La Convocatoria s'or-
ganitza des de Londres. Hi ha tres ofici-
nes de coordinado: a Sydney, a Nairobi i 
a Nova York. I les noticies plouen de tot 
arreu. 

Quan les vostres cartes i els vostres 
télex, amb totes les noticies internacio
nals, ens arriben a l'oficina de La Con
vocatoria de Londres, ens recordem del 
missatge que vam rebre de Tactor britá-
nic Richard Briers: "Quina familia hu
mana mes petita som...". Aquí teniu el 
resum d'aquesta correspondencia. 

Australia 
A mes de concebre la idea inicial de La 
Convocatoria, els nostres amics d'a-
quest país están posant els fonaments 
d'una caneó que acompanyará La Con
vocatoria. També s'está preparant un 
vídeo clip que fará costat a la cangó. Do-
nem la benvinguda especial a Mrs. Ste-
11a Cornelius, OBE, Directora de pro
grames de l'Any Internacional de la Pau 
a Australia. Li devem que hi hagi repre-
sentants de l'AIP a totes les ambaixades 
australianes del món i, com si encara no 
en tingues prou, ara és membre del Co
mité australiá de La Convocatoria. Hi 
ha, a mes, a Australia tota una serie de 
subcomités que subministren servéis de 
suport i consell en el camp de la promo-
ció i de la comercialització. 

Barbados 
Després de la celebració de la primera 

reunió del comité de comengaments de 
juny, presidida per Tony Cumberbatch, 
un deis membres del comité, Garfield 
King, va traslladar-se a Jamaica per tal 
d'establir un comité i preparar uns 
quants programes del Milió de Minuts. 

Brasil 
L'entusiasme d'América del Sud ha es-

tat molt engrescador, particularment al 
Brasil, on s'han format comités regionals 
en tres ciutats importants, a mes de Sao 
Paulo: Brasilia, Rio de Janeiro i Porto 
Alegre. I la bona noticia és que alguns 
membres del comité s'han posat en con
tacte amb uns quants grups d'Argentina 
que van participar en un programa molt 
important per a l'Any Internacional de la 
Pau, «Pau 86». Ara están preparant un 
comité per tal de promoure La Convoca
toria. 

Holanda 
Donem la benvinguda a Cristina Deute-
kan, cantant d'ópera internacional que 
s'ha unit al Comité Holandés 

Polonia 
S'han fet els primers passos per a es-
tablir contacte amb el Comité de la Pau 
de Polonia. Aquesta és la nostra prime
ra comunicado amb els paisos del bloc 
oriental. Esperem que n'hi hagi d'altres. 
La important revista «Przekroj», de Po
lonia, publica noticies sobre el Milió de 
Minuts, mentre la Universitat de Var-
sovia recull La Convocatoria com un 
projecte d'estudi. Mes noticies en el pro-
per número. 

Dinamarca 
El 12 d'octubre hi haurá gairebé mil 

cinc cents membres de The Philippines 
Association of Denmark que s'aplegaran 
per a una reunió anyal en el dia de l'elec-
ció. La Convocatoria constituirá una part 
important del seu programa. 

Hong Kong 
The Hong Kong Unity for Peace Orga

nizaron, fundada l'any 1985 i en la qual 
figuren representante d'una gran varie-

tat d'organitzacions, promou La Convo
catoria amb gran entusiasme i amb el 
suport deis grups que integren les em-
preses locáis. Els mitjans de comunicado 
social ja s'han compromés a donar-los su
port. 

Italia 
Italia toca les campanes en honor de 

La Convocatoria! Un bisbe, Don Silvio 
Frank, guardia de la campana de la pau 
a Trento, en el nord d'Itália, animará 
tots els pelegrins a fer sol-licituds de do-
nació durant tot el mes de La Convocato
ria. La Campana, evidentment, és la mes 
gran d'Europa. 

La Creu Roja distribuirá fulletons de 
La Convocatoria amb el formulari de do-
nació per tots els seus centres d'Itália. 

Filipines 
La UNA está organitzant un gran 

programa per al 16 de setembre i pro-
mourá El Milió de Minuts com a fet mes 
important. La Cambra de Comen; contri
buirá a promoure La Convocatoria. 

Kenya 
El comité de Kenya, que ara es reuneix 

regularment cada mes, ha tingut un pa-
per molt important en la difusió de La 
Convocatoria a Zambia i Zimbabwe. 
S'han constituit tota una serie de subco
mités que s'encarregaran de la publicitat 
i de l'organització de programes. El pro
grama del dia del llancament, el 16 de 
setembre, se celebrará a la famosa cate
dral basílica de la Sagrada Familia de 
Nairobi. 

Méxic 
La Convocatoria ja gaudeix del suport 

del Director de la Universitat Hispano-
Ibera de les Amériques i una companyia 
itinerant de teatre vol portar La Convo
catoria arreu del país juntament amb l'o-
bra de teatre "Caneó verda». 

Suécia 
Aquest país ens informa que la catedral 
de mes prestigi del país, Storkyrkan, 
pensa celebrar un programa per a la 
pau el dia 5 d'octubre, dedicat a La Con
vocatoria del Milió de Minuts per la 
Pau. Una de les sacerdotesses, Marian-
ne Blom, forma part del Comité Suec. 

Xile 
Alianza Espiritualista Internacional, 

un deis grups espirituals mes actius del 
país, vol promoure La Convocatoria a tot 
Xile. 

Zambia 
Hem de treure'ns el barret davant de 

Zambia per el primer compromís de do-
nacions. Mr. Gulman Hussein Ahmed, 
president de l'Islamic Education Trust i 
del comité de La Convocatoria de Zam
bia, ha rebut el testimoni de cinquanta 
estudiants que donaran deu minuts dia-
ris durant el mes de La Convocatoria. Un 
total de 15.000 minuts! 

Noticies fresques 
La Convocatoria vol felicitar 

Herr Willy Brandt (antic 
Canceller de FAlemanya 
Occidental) per haver-li estat 
atorgat el Premi de la 
Fundació Onassis per la seva 
labor a favor de la pau. 
Nosaltres hem escrit a la 
Fundació per a parlar-li de La 
Convocatoria. 

30 segons de pau... 
a Pestil d'Austrália 

Australia dedicará, ben segur, mes d'un milió de minuts a la pau 
en ocasió de l'Any Internacional de la Pau. Vagi allá on vagi, La 
Convocatoria rep una extraordinaria resposta, si bé no ens ha de 
sorprendre que la idea, en principi, hagi nascut a Australia. 

Una de les companyies de petroli mes importants d'Austrália, 
Caltex, aportará punts de recollida i distribució de plecs de dona-
ció de La Convocatoria a totes les estacions de servei del país. El 
Director Gerent de Caltex, Richard Wilson, ha accedit igualment 
a patrocinar un parell d'anuncis a la televisió, de trenta segons de 
durada, silenciosos, que presentaran un petit punt lluminós sobre 
una pantalla de color de rosa, amb un subtítol a sota que dirá: 
«Aquests trenta segons de la pau us son oferts per Caltex com a 
contribució a La Convocatoria del Milió de Minuts per la Pau». 

Entre les altres empreses participants hi ha Independent Motéis 
Association, que contribuirá a un son mes tranquil deis seus hos-
tes deixant-los un imprés de donació a cada una de les cambres 
deis seus 3.000 motéis. Els metges tampoc resten exclosos de dur 
la pau a la práctica. Els productors del popular i aplaudit serial 
australiá «A Country Practice» inclouran La Convocatoria en el 
guió durant els mesos de setembre i octubre. Aquest serial es 
presenta igualment a Gran Bretanya, Irlanda, Nova Zelanda i 
molt aviat comengará a presentar-se a Italia. 

Continuant amb els temes d'esbargiment, el popular programa 
d'art «State of Arts» dedicará un espectacle de mitja hora a la 
qüestió de la pau i se centrará en El Milió de Minuts. A mes, unes 
quantes revistes de primera línia, com Cleo, Vogue, Dolly, Natu-
re i Health, ja s'han compromés a parlar de La Convocatoria du
rant aquest mes. 

No cal dir que el comité de La Convocatoria compta amb un bon 
nombre de talents per a ajudar-la a promocionar-se. Paul Wilson, 
director creatiu nacional de Manohan, Daymen, Adams (Adverti-
sing), ha ofert els seus servéis com a director creatiu. Wayne 
Young, coproductor de «Crocodile Dundee» (el nou film de Paul 
Hogan) segurament col-laborará amb El Milió de Minuts en el 
seu llegendari Pacific Peace Concert. 

Com a nota final, els visitants de New South Wales Museum i del 
vestíbul de Overseas Telecommunications House potser hi descu
brirán una exposició semblant, ja que s'han planejat exposicions 
de La Convocatoria del Milió de Minuts per la Pau a ambdós llocs. 

Noves de darrera hora 
5 milions 
d'impressions 

Southdown Press, que 
forma part de Murdoch 
Corporation, d'Austrália, ha 
accedit a imprimir de franc 5 
milions de prospectes que 
inclouran l'imprés de 
donació. Ja s'ha pensat en la 
distribució a totes les cases 
australianes grácies ais 
servéis d'una important 
agencia. 

El 16 de septembre, a Austra
lia, se celebrará un programa 
monstre de dues hores al Syd
ney Entertainment Centre 
(amb una capacitat per a 11.000 
persones), amb el qual s'inicia-
rá La Convocatoria. L'especta-
cle recordará la historia del mo-
viment de la pau des del 1890 
fins ais nostres dies. Hi haurá 
molta música! Ja están plovent 
oferiments d'ajut per organit-
zar, promoure i actuar en 
aquest programa! 

apa-«La prova de la nostra capacitat de destruir-nos és acl¡ 
radora. Ens sentina impotents davant d'aquesta prova. Ve-
ritats que les mans poden tocar ens recorden la nostra ver-
tadera potencia. Un minut de pau és una veritat que les 
mans poden tocar.» 

Ben Kingsley (actor) 

La pau fa camí a América 
América té fama de ser un país d'una gran diversitat cultural i ara ja hi tenim dos 

grans grups, l'hispánic i el del Carib, que reten homenatge a La Convocatoria. La 
comunitat hispánica no solament s'ha comunicat amb La Convocatoria a través deis 
grans camins deis diaris i de la radio, sino que li ha ofert espai per a la seva promoció 
a l'espectacle mes gran de consumidors i del comerc, el Queen's Annual Hispanic 
Show. 

La comunitat del Carib ha constituit un comité especial (en el qual hi ha membres 
deis mitjans del Carib) per coordinar un concert públie dedicat a La Convocatoria del 
Milió de Minuts per la Pau. Deryck Murray, famós jugador de criquet de les índies 
Occidentals, será el president del comité. 

La coordinacio a través de tota l'América és una tasca complicada que comporta 
una connexió entre els diferente comités estatals. El comité central de Nova York té 
el suport de quatre patrocinadora importants: Human Unity Institute (que submi
nistra una xarxa per a les organitzacions pacifistes, de servei i allunyades); Child 
Development Foundation (que fa arribar material medie ais infants que n'estan 
necesitáis); els Brahma Kumaris (organització internacional que forma part del 
Consell Económic i Social de les NN.UU. i ensenya meditado i desenvolupament 
personal); Planetary Citizens (organització no governamental de les NN.UU., que 
treballa per a la pau). Totes están dedicades a una causa humanitaria i no n'hi ha 
cap que tingui una afiliació política. En el comité de suport hi ha altres organitza
cions, entre les quals: Oxfam-America, Association of Hispanic Arts, The Experi-
ment in International Living, Christian Peace Conference. 



L'Ajuntament de 
Barcelona s'adhereix 

a La Convocatoria 
La Convocatoria vol arribar a milions de persones de tot arreu. 

Per aixó cal una gran difusió. Es aquí on l'Ájuntament de Barce
lona col-labora: ha traduit aquest full informatiu internacional al 
cátala, perqué tots els catalans, tots vosaltres, estigueu informats 
d'aquest gran programa per la pau i perqué tots pugueu contri
buir donant els vostres minuts per la pau. 

GRÁCIES PER PART DE TOTS A L'ÁREA DE CULTURA DE 
LAJUNTAMENT DE BARCELONA 

Com ens pots ajudar? 
Si et preguntes de quina manera pots participar a La Convoca

toria, hi ha diferents maneres d'assistir-hi i de participar-hi tant 
abans com durant el mes de La Convocatoria. Heus aquí uns 
quants suggeriments: 
• Distribuir el prospecte de La Convocatoria juntament amb el 

formulan de donació (grandária: A4 fulla sencera o 1/3 A4 
fulla plegada) a través de la teva organització, associació i com-
panyia. 

• Ajudar a promoure el silenci d'un minut del 16 de setembre, a 
les 12 del migdia, com a punt d'inici de La Convocatoria. 

• Recollir minuts de la pau entre els vostres membres a nivell 
nacional com a donació global a La Convocatoria. 

• Escriure un article sobre La Convocatoria en el diari informa
tiu de la teva localitat o a la teva revista favorita o a la vostre 
circular. 

• Encoratjar ais teus parents i amics a donar minuts per la pau a 
través deis formularis de donació. 

• Incloure pensaments, pregáries o meditacions positives espe
ciáis en els teus encontres regulars o altres activitats planifica-
des durant el mes de La Convocatoria. 

• Comentar les teves reunions amb un minut de silenci. 
• Organitzar una commemoració especial, una activitat o un 

projecte de pau en honor de La Convocatoria (per exemple, un 
programa públic del Milió de Minuts a la teva ciutat o poblé). 

• Potser donar algún consell o fer algún suggeriment. No dubtis 
de posar-te en contacte amb nosaltres. Voldríem conéixer el 
ressó de la nostra veu. 

No te n'oblidis: la teva donació també compta! 

Comité Nacional 
Joaquín Antuña, President Paz y Cooperación, Madrid; Alfons 

Banda, President de la Fundació per la Pau, Barcelona; Joan 
Botam, President del Centre Ecuménic de Catalunya; Enrique 
Cerdán Tato, Director Gabinet de Premsa, Ajuntament d'Ala-
cant, Diputat del Parlament Internacional per la Seguretat i la 
Pau; Paquita Conejero, Secretaria de Justicia i Pau, Barcelona; 
Mercé Cucurny, Secretaria Universitat Internacional de la Pau, 
Sant Cugat; Manolo Galdón, Illustrador, Barcelona; Pilar Gó
mez, Presidenta del MIDEP; Marysol González, Planet Art, Ma
drid; Ana Ma. Martin, Presidenta Asoc. para la Asesoría de la 
Mujer, Bilbao; Frank Munuera, Professional de l'empresa, Barce
lona; Francesc Noguero, Secretan General de l'A.NN.UU. a Es-
panya; Arcadi Oliveres, Pax Christi, Barcelona; Tomás Pera, Pre
sident Gran Fraternitat Universal, Catalunya; Teresa Riera, 
Subdirectora Escola Informática Universitat Balear, Mallorca; 
Ana Santos, Asoc. Flora Tristán, León; Floreal Sunguera i Ma. 
Dolors Duocastella, Artista, professor i actriu, Terrassa; Miriam 
Subirana, Directora Universitat Espiritual Mundial deis Brahma 
Kumaris, Barcelona; Lluís Ma. Xirinacs, No violent, Barcelona. 

«Treballar per la pau és treballar per la vida». 
Joan Gomis 

(President Justicia i Pau) 

«E1 temps d'una vida humana no serveix per res si en ell no 
hi ha molts minuts per la pau». 

Montserrat Nebot 
(Directora Servéis Informatius 

TVE a Catalunya) 

16 de setembre 
a les 8 del 
vespre 
a la Sagrada 
Familia 

Agraim la coMaboració 
del Consell Municipal 
de Districte de 
l'Eixample. 

18 de 
setembre a 

DONNA 
El 18 de setembre, el centre DONNA 

de Barcelona, Rambla de Catalunya, 
101, fará un programa per a recollir mi
nuts per a La Convocatoria. 

25 de 
setembre: 

acte a 
Terrassa 

El 25 de setembre a les 8 h del vespre 
es fará un programa públic per informar 
ais ciutadans de La Convocatoria i per a 
recollir minuts per la pau, al Centre 
Cultural de La Caixa d'Estalvis de Ter
rassa, Rambla d'Egara, que ha cedit el 
seu local com a suport al programa per 
la Pau. Des del 10 de setembre fins el 16 
d'octubre —data en la qual finalitza La 
Convocatoria— hi haurá uns plafons 
informatius, una taula on es distribui
rán formularis de donació de minuts i 
una bústia per a recollir-los. 
ENDAVANT AMB LES VOSTRES DO-
NACIONS DE MINUTS PER LA PAU!! 
Agraím el suport de la Caixa d'Estalvis 
de Terrassa. 

El teu suport 
compta 

Arreu del món cada vegada hi ha mes gent que 
dedica temps i energies a La Convocatoria en for
ma de comités, subcomités o representants lo
cáis. Comenga a néixer un auténtic sentit de co
operario i d'unitat. La Convocatoria abasta un 
camp illimitat de talents. 

Patrocinadors nacionals 
d'Espanya 

Anna Balletbó (Vicepresidenta A.NN.UU. Espanya, Diputa
da); Josep Benet (Historiador); Maria Aurelia Capmany (Escrip
tora, regidora de Cultura, Ajuntament Barcelona); Francisco 
Candel (Escriptor); Jaime Camino (Director de cinema); Josep 
Maria Forn (Director de cinema); Avel-lí Artis Giner (Sempronio) 
(Escriptor); Joan Gomis (President de Justicia i Pau); Román 
Gubern (Crític de cinema); Montserrat Nebot (Directora deis Ser-
veis Informatius TVE-Catalunya); Frederic Roda (Director Uni
versitat de la Pau, Sant Cugat); Teresa Pámies (Escriptora); 
Montserrat Roig (escriptora, periodista); Joaquin Ruíz Giménez 
(Defensor del Poblé); Ricard Salvat (Director de teatre); Antoni 
Tapies (artista-pintor); Francesc Vallverdú (escriptor, poeta): 
Mercé Vilanova (historiadora). Marta Corachán (Vicepresidenta 
Creu Roja. Barcelona). 

Pintures al Metro 
Amb motiu de La Convocatoria, el Ferrocarri l Metropolita 
de Barcelona, dept. de market ing , ha cedit uns espais per a 
pintures per la pau. Així inspirarem a tothom a donar uns 
minuts per a la pau. Els espais son a les estacions de TOR
RAS I BAGES, EL CLOT, HOSTAFRANCHS i GLORIES. 

Festes de la 
Mercé a 

Barcelona 
Durant la setmana de les festes de la 

Mercé, del 21 al 28 de setembre, hi hau
rá instal-lada a la Plaga de la Catedral 
una taula amb informació de La Convo
catoria i amb fulletons i formularis de 
donació de minuts, perqué tots pugueu 
donar alguns deis vostres minuts per a 
la pau. 



El projecte de les 
escoles nacionals 
de Gran Bretanya 

va endavant 
El mes de setembre d'aquest any, 34.500 escoles de Gran Bretanya 

rebran un paquetet molt especial just en comencar el trimestre, grácies a 
l'amable gestió de la direcció d'una empresa amb seu a Berkshire. Jane-
vale Limited, una important empresa dedicada a la tramesa, ha accedit a 
fer arribar el Projecte de la Convocatoria Escolar a totes les escoles esta-
tals de nivell primari i secundan de forma gratuita. El projecte va ser 
concebut per un grup de mestres i permetrá que els joves també participin 
en l'Any Internacional de la Pau, simplement pensant en la relació que té 
la pau amb ells mateixos, amb les seves famílies i amb la comunitat. 

El Projecte de les escoles és molt senzill i pot ser incorporat facilment en 
qualsevol programa. A les escoles secundáries es demanará ais alumnes 
que escriguin qué pensen i quines son les seves experiéncies en relació 
amb la pau i que ho facin d'una manera creativa. Després cada escola 
seleccionará mostres representatives de cada projecte del curs i les millors 
serán publicades en forma de llibre després de La Convocatoria. Els nens 
de l'escola primaria teñen l'oportunitat de fer un dibuix per a un Calenda-
ri de la Pau de 1987. Ja s'ha invitat a col-laborar ais possibles editors. 

Una part del projecte de les escoles comporta la participació deis estu-
diants en un modest estudi de la pau, que faran recollint opinions d'amics 
i parents. El temps qui hi esmerein será acceptat com a donació a La 
Convocatoria. 

Janevale Limited está especialitzat en la tramesa directa de material a 
zones especifiques de la comunitat. Fa molts anys que envíen paquets a 
les escoles d'una manera regular i per compte deis seus clients. Mike 
Barford, director gerent adjunt, va donar-nos aquesta resposta a la idea: 
«Quan vam assabentar-nos de La Convocatoria i de la idea del projecte de 
les escoles, vam veure immediatament que nosaltres teníem quelcom a 
fer-hi». 

La pau com a 
terapia 

Els terapeutes ocupacionals de 
Londres han pres la iniciativa de 
reunir els pacients de l'hospital i el 
personal hospitalari per a dur a 
terme uns programes de celebrado 
de La Convocatoria. 

Els pacients sortiran deis depar-
taments i s'aplegaran per tal d'or-
ganitzar una commemoració única 
de l'Any Internacional de la Pau. 
Hi haurá ocasió de cantar, de reci
tar poemes i de pronunciar parau-
les de pau, així com de dedicar mi-
nuts de silenci a La Convocatoria. 
Es convidará a gent de fora. 

Els programes han estat elabo

ráis pels terapeutes ocupacionals 
de Brent Health Authority, de 
Londres, com a contribució perso
nal a La Convocatoria del Milió de 
Minuts per la Pau i a l'Any Inter
nacional de la Pau. Teñen l'espe-
ran<;a que la seva iniciativa des-
perti l'interés d'altres hospitals del 
país. Com deia Ruth Lister, tera
peuta ocupacional de Brent Health 
Authority: «Esmercem tant temps 
lluitant i combatent... fins i tot per 
aconseguir el bé... Potser uns mo-
ments de reflexió tranquilla sobre 
la pau produiran un canvi mes pro-
fund que totes les nostres lluites». 

Si hi ha qualsevol altre hospi
tal que li agradi d'organitzar 
programes similars, ens agra
dar ía saber-ho. 

Acte Internacional final 
Tothom és convidat a la catedral de St. John's the Divine, de 

Nova York, el 22 d'octubre, per a celebrar l'acte internacional 
final. Al cap d'uns quants dies es fará donació al Secretari Gene
ral de les NN.UU. deis minuts recollits arreu del món. 

Regne Unit 

La Catedral de Sant Pau, on va cele-
brar-se la Boda Reial ara fa cinc anys, 
oferirá l'escenari ideal per a la presen-
tació final del 16 d'octubre. La marxa 
será una ocasió festiva, que sortirá de 
Trafalgar Square el 16 de setembre. 

«La pau de l'Home és la Pau 
del Món.» 

Ma. Dolors Duocastella 
Actriu. St. Paul's Cathedral — Special 

Programme - Oct 16 

«La pau del món comenca amb la pau en el cor de l'home. La contribu 
ció mes positiva que pot fer una persona és cercar cada día uns mo 
ments de silenci interior.» 

Dame J a n e t Baker, DBI 
cantant d'ópera, Rt 

Ha arribat el moment! 
La prova que demostra que una idea ar r iba en el moment opor-

tú enlloc es fa t an palesa com en la resposta unánime que hem 
t ingut de patrocinadora de tot el món davant La Convocatoria. I 
encara rebem mes adhesions. 

Patrocinadors internacionals 
Dame Nita Barrow (President Concili Mundial de Esglésies, 

Barbados); Rt Hon J a m e s Cal laghan, MP (Ex-Primer Ministre de 
Gran Bretanya); la Seva Santedat el Dalai Lama (Líder Religiós 
Tibetá); J ames Grant (Director executiu, UNICEF Internacional , 
USA); Ben Kingsley (Actor, Regne Unit); Richard Leakey (Direc
tor Museus Nacionals, Kenya); Paul McCartney (Cantant , Regne 
Unit); Marcel Marceau (Mim, Franca); Sir Yehudi Menuhin (Vio
linista, Regne Unit); Dudley Moore (Actor, USA); Dr Robert Mu-
11er (Secretari Assistent General de NN.UU., USA); Dr Linus 
Paul ing (Inst i tuí Linus Paul ing de Ciencia i Medicina, EUA); Dr 
Osear Peterson (Músic de Jazz, Canadá); Ju tge Nagendra Singh 
(President, Tr ibunal Internacional Just icia, Holanda); Dr John 
Taylor (Secretari General , Congrés Mundial de Religions i Pau 
Int., Su'issa); Hon Arquebisbe Desmond Tutu (Arquebisbe de Jo-
hannesburg, África del Sud); Ponna Wignaraja (Secretari Gene
ral , Societat peí Desenvolupament, Italia). 

Els patrocinadors diuen «sí»... i 
nosaltres diem «grácies»... 

Son mohos les persones que 
han mostrat un considerable 
interés en La Convocatoria, es-
pecialment aquells que han 
accedit a donar els seus noms 
com a patrocinadors. A tots 
aquells que fins ara han esde-
vingut els nostres patrocina
dors volem donar-los les mes 

Escultura a Nova York 
Marr Grounds, famós escultor 

que viu i treballa a Australia, fará 
el present d'una escultura especial 
per al programa final que s'ha de 
celebrar a Nova York. 
USA - Nova York no solament s'ha 
adjudicat la tasca de coordinar La Con
vocatoria ais Estats Units, sino a totes 
les Amériques. A mes del comité princi
pal, amb seu a Nova York, hi ha altres 
comités regionals que faciliten la comu
nicado. La comunicació és, per damunt 
de totes les altres coses, la nostra princi
pal preocupació, i Nova York ens man-
tindrá al corrent de les darreres noves 
de les Nacions Unides i deis altres pro-
jectes de l'AIP. 

sinceres grácies. Els vostres 
missatges personáis de pau ens 
han inspirat i és ben cert que 
ens ajudaran a comunicar La 
Convocatoria a un públic mes 
ampli. També volem donar les 
grácies a tots aquells que han 
respost tan positivament a 
aquest projecte. 

pre-< Aconseguir la pau re 
sentará solucionar els pro-
blemes socials. Perseguint 
objectius polítics indignes, 
els iniciadors de la carrera 
d'armaments i els seus se-
guidors están desafiant 
arrogantment les normes i 
ils principis moráis de l'hu-
tanisme» 

Francisco Candel 
(Escriptor) 

«La pau és un horitzó que fins ara l'home encara no 
ha conquerit, pero és la victoria mes important que 
nosaltres, com a gent del món, hem d'aconseguir». 

Óscar Peterson 
(Músic, Canadá) 

itfor- | 
iativa 

«En una época de tanta incertesa com aquesta, és reconfortant 
mar part d'un moviment positiu. Dono suport de tot cor a la iniciatn 
presa per La Convocatoria del Milió de Minuts per la Pau i pels seus 
seguidora.» 

Barbara Dickson 

^ ( c a B f a " * R U ) 

Carta de Nova York 
Datada el 16 de setembre 

Estimats amics: 
Entre el dia d'avui i el 16 d'octubre, els ciutadans de 42 nacions dona

ran el seu suport a l'Any Internacional de la Pau de les Nacions Unides 
lliurant-se a la pregaría i a la meditació. 

Quina meravella si la Convocatoria del Milió de Minuts per la Pau 
esdeVingués un milió d'anys de pau! Amb la pregaría com a ajut, qui 
podría dir que no será així? 

Sincerament, 
Edward I. Koch 
alcalde de la ciutat de Nova York 



El teu suport compta. 
Agencies 

Publicitáries donen 
suport a LA 

CONVOCATORIA 
Hi ha hagut una resposta unánime del món deis negocis a La 

Convocatoria. Contráriament al que pensa el poblé, la comunitat 
deis negocis es preocupa per a la pau. No hi ha dubte que La 
Convocatoria no és cap organització caritativa ni de recaptació de 
fons i que no cerca donacions de diners. Malgrat tot, el patrocini 
és ben acollit sempre que vingui en forma de facilitáis i de ser-
veis. I la gran noticia és que, de moment, hi ha unes quantes 
empreses que han accedit a donar el seu suport. Hyphen Hayden 
Advertising & Marketing s'encarregará de dissenyar i de produir 
el material publicitari. Un esdeveniment internacional dona mol-
ta feina. Hyphen Hayden és una empresa publicitaria molt activa 
que té la base a Londres i que treballa per a les companyies mes 
importants del Regne Unit. D'altra banda, Overseas Courier Ser
vices, de Londres, s'encarregará de t rametre rápidament tot el 
material publicitari a totes les nostres oficines de coordinació, i 
Colston Graphics ens ajudará a fer front a les poderoses exigén-
cies que comporta la impressió. Qualsevol ajut será ben acollit. 

Vols aturar-te u n minut? 

Télex a Londres 
de Minuts 

A Patenció del Milió 

Aoui, Coles Myer, la cadena de distribueió mes impartant cCAustrália, ha 
confirmat que s'enearregurá de la distribueió del formulan de donació, El 
Milió de Minuts per la Pau, a totes les famílies d Australia, Progress Press 
s'enearregará de la impressió i APPM iÁustralian Pulp and Paper Manufac-
turers) subministraran el paper. 

Dues cadenes nacionals de TV presentaran La. Convocatoria. Una ko fará 
al migdia a través del Canal 9 i laltra després de les vuit del vespre a través 
del Canal 7. 
Charlie 

Organitzacions adherides a 
La Convocatoria per un 

Milió de Minuts per la pau a 
Espanya 

* MIDEP (Mujeres por la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, Fe
deración de Asociaciones de Mujeres en España) . * Associació de 
les Nacions Unides a Espanya. * Jus t ic ia i P a u (Barcelona). 
* Univers i ta t Mundia l deis Brahma Kumar i s , (Barcelona). * Paz 
y Cooperación (Madrid). * Univers i ta t Internacional de la Pau 
(Sant Cugat) * Colectivo de •< Jovenas» Hi ldegar t (Oviedo). * Aso
ciación pa ra la Asesoría de la Mujer (Bilbao). * Planet Art (Ma
drid). * Gran Fra te rn idad Universal (Catalunya) . * Asociación 
Flora Tr i s tán (León). * Centre Ecuménic de Ca ta lunya (Barcelo
na). * Centro Espir i ta la Voz del Alma (Barcelona). * FundaciÓ 
per la Pau (Barcelona). * FundaciÓ J a u m e Guasch (Barcelona). 
* IYTA. Associació Internacional de Professors de loga 

PER MES INFORMACIO: 
Contac t eu a m b u n a de les oficines de coordinació: 

a E S P A N Y A : C o m t e B o r r e l l 133, 1er. 2 a . 08015 
B A R C E L O N A . Te l . (93) 323 14 47 . 
a L O N D R E S : Oficina de coordinació i n t e rnac iona l : 
n.° 4 , 95 A v e n u e Road, St . J o h n ' s Wood, London N W 8 , U K . 
Tel . 586 6677. 

A les dotze del migdia, hora lo
cal del 16 de setembre, milions 
de persones de tot el món s'atu-
raran un moment per fer la seva 
primera donació personal a La 
Convocatoria del Milió de Mi
nuts per la Pau. Perqué un mi
nut, aleshores, será silenci a tot 
arreu. A les botigues, a les places 
deis pobles, ais hospitals, a les 
escoles... Si mes no, aixó és el 
que volem! 

Aquest minut de silenci será 
per celebrar l'obertura de la 41" 
Assemblea General de les Na
cions Unides del Dia Internacio

nal de la Pau. Cada país partici-
pant afavorirá aquest important 
minut per tal que tot el país s'a-
turi. Imagineu-vos-ho: cap soroll 
del tráfic... cap calaix de les cai-
xes registradores... cap música... 
Imagineu-vos-ho! 

Ja sabem que aixó d'un minut de 
silenci no és una idea nova. Aques
ta vegada, pero, en comptes d'iden-
tificar-lo amb un record del passat, 
será el moment que la gent pugui 
emprar els seus pensaments per 
inspirar vida i per viure. Un minut 
de silenci per la pau al món. Tam
bé tu t'aturarás? 

Amb cor, cervell i mans 
Escolteu-me un moment (cada segon que passa 
és un segon perdut, i ja n'hem perduts massa). 
El nostre món es mor! Amics i no, germans, 
on és el nostre seny? Qué en fem després de tants 
i tants segles d'assaig? Es just que tant d'esfor? 
mereixi aquesta fi de pastura de morts? 
No tenim gaire temps, i cal fer-ho comprendre: 
si no volem que el món siguí un pélag de cendra, 
si volem subsistir —tan sois parlo de viure— 
aleshores, germans, cal actuar de pressa, 
perqué el got, pie fins dalt, si l'omplim mes ens vessa. 
Cal que recuperem l'enteniment perdut, 
cal cridar que és prou gran el món on hem nascut, 
i, blancs o roigs, pensem —amics i no, germans— 
que som iguals arreu: amb cor, cervell i mans. 

Francesc Vallverdú 
(poeta) 

Hyphen 
s'adhereix al 
repte 

Tot emprant les línies de comunicació 
que té a má, l'objectiu de La Convocato
ria vol arribar a milions de persones de 
tots els llocs possibles. Aixó vol dir que 
cal demanar ajut a l'expert. 1 aquest és 
el motiu que Hyphen Hayden hagi 
intervingut per donar els seus servéis 
de manera totalment desinteressada. El 
mes passat s'han dedicat a produir la 
composició i el disseny del prospecte per 
tal de fer-lo arribar a quaranta paisos. 
Una bona feina per a aquesta agencia 
londinenca que ha crescut tan rápida-

La primera 
cursa de la 

térra és 
noticia 

La Convocatoria del Milió de Minuts 
per la pau voldria fer arribar els seus mi-
llors desigs a tots aquells que organitzen 
la primera cursa de la térra, un altre pro-
jecte internacional de l'Any Internacio
nal de la Pau. Estem segurs que el pro
grama contribuirá a establir l'esperit 
d'unitat i cooperado que hi ha d'haver 
arreu del món. La flama de la tonta, que 
será duta pels corredors arreu del món, 
será encesa a les Nacions Unides el Dia 
Internacional de la Pau, 16 de setembre, 
el mateix dia del llangament de La Con
vocatoria. Será una mera vellosa oportu-
nitat per a molta gent de reunir-se en 
silenci com homenatge a la pau, unitat i 
cooperado. 

ment i que treballa per a clients tan 
importants com Access, ISL, Contiki 
Holidays i National Bus Company. 

Tot i que ja han treballat per a obres 
caritatives, aquesta és la primera vega
da que donen suport a un projecte per al 
qual no arriben diners, ni per al projecte 
ni per a Hyphen. El director gerent, Ni-
gel Ferrier, va dir-nos: <Vam adunar
nos del valor del projecte i vam veure 
que estava per damunt de tes Uiures i 
deis penics i que era una bona ocasió per 
oferir la nostra experiencia en un camp 
que és preocupado comuna de tothom. 
Portar pau al món és una tasca molt 
gran, pero hem de comentar fent quel-
com i hem pogut veure que aquest pro
jecte disposava de la motivació i de la 
integritat adequades.» 

Grácies de tot cor a l'equip de Hyphen 
Hayden 

CEVAGRAF 
s'adhereix 

a La Convocatoria 
CEVAGRAF s'adhereix oferint la 

impressió de 3.000 formularis de dona-
ció de minuts. CEVAGRAF, encara que 
es una impremía petita, té un gran inte
rés pels temes de la pau, i ofereix 
aquesta collaboració desinteressada. 
Donem les grácies a tot l'equip de CE
VAGRAF. 

<La participació en i'obra de la pau r 
un luxe, sino una necessitat. Espero q 
la campany a gaudirá d'ampl t suport i que, 
a la seva manera, contribuirá a l'Any 
Internacional de la Pau i, el que e 
mes important, a l'estabüttat c 
humes i dones raonabtes desitf 

roque 
t i que, 

mía t> l'Any 

S E * 
Waile. MRE. Terry Waile. MBE, 

(ajudant de qttestions anglicanes 
de I'arquebisbe de Canterbury > 

ANY INTERNACIONAL DE LA PAU 1986 f M, 1 
-V JL 
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