Sahrauís: enmig del no-res.
Una història de supervivència

TEMA - DESCRIPCIÓ
medicusmundi mediterrània col·labora amb el poble sahrauí refugiat als campaments de Tinduf
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 medicusmundi 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.
PÚBLIC DESTINATARI
Públic general de totes les edats.
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.
El títols o peus de foto de cada marc són:
0. Pòster de l’expo
1. Text introductori
2. Mapa
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En mig del no-res
Wilaya de Smara
Cases i llars dels campaments
Un poble, un hort
Treballant als campaments
Jocs de grans
Dones al carrer
La presència de la mare
Entremaliadures de petits
Posant pel fotògraf
Melfes per protegir-se del sol i el vent
Urgències, hospital de Rabuni
L’espera (exteriors de l’hospital de Rabuni)
Consultes externes, hospital de Rabuni
Ancians a l’hospital de Rabuni
Habitacions i quiròfan, hospital de Rabuni
Ampliació del laboratori de medicaments
Produint medicaments en mig del no-res
Medicaments essencials made in RASD
Medicaments essencials made in RASD (bis)
Control de qualitat
Muntatge d’una nova sala blanca (estèril) de producció – abril de 2015
Produint medicaments a la nova sala blanca (estèril)
Rodatge del documental “Kafana (Ja prou!)” – Març de 2015
Tres generacions a l’exili
Passejant pel desert
La llum del desert

MATERIAL DE SUPORT
 Cartell mida DIN-A3
 Fulletó
COST - PREU
 Exposició gratuïta. Produïda amb el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.
 Les despeses de transport i muntatge van a càrrec de l’entitat sol·licitant.
CONTACTE MEDICUSMUNDI MEDITERRÀNIA:
Margarida Garcia Ruiz – Responsable de Comunicació
marga.garcia@medicusmundi.es
93 418 47 62 (de 9.30h a 14h)

FOTOGRAFIES DE L’EXPOSICIÓ

