COM
SOBREVIUEN
ELS CIVILS
A LA GUERRA
Quan esclata una guerra, moltes persones queden atrapades
davall de les bombes. D’altres aconsegueixen escapar-se, només
per jugar-se la vida a rutes perilloses o per malviure com a refugiats.
Us volem contar com són les seves vides: acosta’t a la nostra exposició
a la plaça d’Espanya i a la resta d’activitats que hem organitzat.
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PROGRAMA
ACTE

EXPOSICIÓ

Diàlegs Sense Fronteres
5 d’abril
De 19:30 a 21 h
Teatre Xesc Forteza
Plaça Miquel Maura, 1

SEGUIR CON vida, una experiència
d’immersió visual
Del 6 al 10 d’abril
Dc.: de 13 a 14:30 h i de 16 a 20 h
Dj. i dv.: de 10 a 14:30 h i de 16 a 20 h
Ds.: d’11 a 21 h / Dg.: d’11 a 15 h
Plaça d’Espanya

José Antonio Bastos, president d’MSF, dialogarà
amb Maria del Mar Bonet sobre els reptes de la
nostra organització en algunes de les crisis que més
ens preocupen, com ara els conflictes armats i els
desplaçaments de població que provoquen. Presentarà
l’acte la periodista Lina Pons, d’Última Hora Radio.
Per assistir-hi és imprescindible que reservis la teva
entrada (i la del teu acompanyant) cridant al 900 373
295 o entrant a www.msf.es/palma.

T’acostam a la realitat de les persones que viuen
atrapades per la violència o fugint-ne. Utilitzam per
primer pic vídeos de 360° perquè et puguis submergir
en les vides dels refugiats de Síria i dels desplaçats
del Sudan del Sud.
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Crisi de refugiats:
eines del periodisme
velles i noves
7 d’abril
De 19 a 20:30 h
Club Diario de Mallorca
C/ Puerto Rico, 15
(Polígon de Llevant)

El paper de la
infermeria en l’acció
humanitària
8 d’abril
De 12 a 14 h
Campus Universitari,
Edifici Beatriu de Pinós
Carretera de Valldemossa, km 7,5

Accés mèdic i humanitari
a poblacions atrapades
en conflicte
8 d’abril
De 19 a 20:30 h
Club Diario de Mallorca
C/ Puerto Rico, 15
(Polígon de Llevant)

Comptarem amb Marisa Goñi,
periodista d’IB3; Agus Morales,
de la revista 5W, i Anna Surinyach,
fotoreportera d’MSF.

Amb la participació d’Antoni Aguiló,
metge i vicerector de la Universitat
de les Illes Balears, i Xisco Villalonga,
director adjunt d’Operacions d’MSF.

Hi intervindran Margalida Capella,
professora de Dret Internacional de
la Universitat de les Illes Balears;
Andreu Manresa, director d’IB3,
i Xisco Villalonga, director adjunt
d’Operacions d’MSF.

Més informació a www.msf.es/seguirconvida
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