Títol de
l'activitat:

MOSTRA FOTOGRÀFICA "SAHRAUÍS
HISTÒRIA DE SUPERVIVÈNCIA"

ENMIG

DEL

NO-RES.

UNA

Entitat:

MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Nivell educatiu:

Secundària, batxillerat i cicles formatius. Població general.

Curs o cicle:

Per a qualsevol curs d'aquests nivells educatius.

Objectius:

Objectiu general: Contribuir a millorar el nivell de coneixement i d’incidència
de la població catalana en relació a la situació del Sàhara Occidental i la
necessitat de trobar una solució al conflicte ràpida i justa, després de 40 anys
d’exili i ocupació.
Objectius específics:
- Donar a conèixer la situació socio-sanitària de la població refugiada als
campaments sahrauís de Tindouf (Algèria) i com la situació de refugiats els
condiciona la vida i, per tant, també la salut.
- Donar a conèixer l’organització de l’Estat sahrauí a l’exili (la RASD República Àrab Sahrauí Democràtica) i com disposen de Ministeris,
estructures, planificacions i població formada, en totes les àrees, a punt per
tornar a casa seva.
- Promoure el dret a la salut com un dret humà universal i denunciar com 750
milions de persones al món veuen vulnerat aquest dret i en especial, les
poblaciones refugiades.
- Donar a conèixer la importància d’enfortir els sistemes nacionals de salut
dels països del sud, mitjançant la promoció i l’enfortiment de l’Atenció Primària
de Salut, entenent primària com a bàsica i essencial i incloent l'accés als
medicaments essencials com a mitjà per aconseguir el dret a la salut.
- Donar a conèixer el funcionament del laboratori de producció de
medicaments essencials i la seva aportació a la millora de la situació sanitària
dels campaments facilitant l'accés a medicaments essencials de qualitat, un
mitjà clau per assolir el dret a la salut.

Temàtica:

Pau, migracions, refugiades, dret a la salut

Competències
bàsiques:

Competència social i ciutadana
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència artística i cultural

Metodologia:

Exposició - mostra fotogràfica (es pot complementar amb una xerrada sobre la
tasca de medicusmundi als campaments sahrauís i/o amb el cinefòrum
"Kafana" -veure fitxa de Kafana)

Descripció:

medicusmundi mediterrània col·labora amb el poble sahrauí refugiat als
campaments de Tindouf des de l’any 1992, quan començà a gestar-se la idea
de fabricar medicaments essencials als campaments. Després d’un temps de
recerca de recursos i posada en marxa, el 1998 començava la producció de
medicaments essencials al laboratori “Mohamed Emabarek Fakal·la”, que ha
seguit ininterrompudament fins a dia d’avui, gràcies a l’esforç i la tenacitat de
l’equip de sahrauís que el fan funcionar dia rere dia, al Ministeri de Salut de la
República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i al suport d’administracions,
ajuntaments i institucions catalanes i els socis i sòcies de medicus
mundi
mediterrània.
El fotògraf Flaviano de Pablo, col·laborador de medicusmundi mediterrània,
ha viatjat als campaments de refugiats per documentar com és la vida en
aquest indret i l’activitat del laboratori de producció de medicaments
essencials. Esperem transmetre en aquesta selecció d’imatges, la dignitat
d’un poble que lluita contra l’oblit del temps per recuperar la seva terra.
FORMAT
23 marcs de fotografia de 50 cm x 70 cm. Cada marc conté una làmina amb 3
o 4 fotografies en color i un peu de foto en català i castellà.
1 marc de 30cm x 40cm amb un text introductori en català i castellà.
1 marc de 30cm x 40cm amb el pòster de l’expo
1 marc de 30cm x 40cm amb mapa del Sahara Occidental i els campaments
de Tindouf.
Si es disposa de poc espai es pot exposar una selecció de fotografies i el text
introductori i el mapa.

Durada:
Material:

Es recomana que estigui exposada un mínim de dues setmanes, però la
decisió final és del centre que l'aculli.
Sistema de fixació per als marcs de fotos: guies i fils amb ganxos per penjarlos de les parets, o cavallets de fusta per recolçar-los.

Pressupost:
Persona de
contacte:

100 euros per cobrir despeses de transport i muntatge
Margarida Garcia

Adreça
electrònica:

mediterrania@medicusmundi.es
marga.garcia@medicusmundi.es

Telèfon:

93 418 47 62 (matins de 9 a 14h)

