Metges Sense Fronteres us convida a veure l’exposició Seguir con vida

Metges Sense Fronteres arriba a Palma de Mallorca amb la campanya “Seguir con vida” per mostrar la situació
de milers de persones que es veuen obligades a abandonar les seves llars i desplaçar-se o refugiar-se com a
conseqüència de conflictes bèl·lics.
Durant els dies 6, 7, 8, 9 i 10 d’abril Metges Sense Fronteres estarà present a la Plaça d’Espanya amb una
instal·lació interactiva on es donarà a conèixer la situació de persones i poblacions que vivint en zones de
conflicte són (1) desplaçades forçosament a conseqüència de la persecució, la violència generalitzada o ben (2)
estan atrapades en àrees on es produeixen els enfrontaments
La instal·lació consta de 3 tendes trigano, utilitzades al terreny en situacions d’emergència i caracteritzades per
la seva grandària. Al seu interior, els alumnes podran observar la realitat dels contextos de Síria i Sudan del Sud,
no només a través d’una exposició fotogràfica i la projecció d’audiovisuals, sinó també mitjançant unes ulleres de
realitat virtual.
Més informació a: https://youtu.be/v0QCt4feqMI
***
Metges Sense Fronteres proposa a les escoles que formin part d’aquesta activitat donant-los l’oportunitat de
portar als escolars a fer una visita guiada a la instal·lació de forma gratuïta.

Característiques visites


Els grups no han de superar les 15/20 persones aprox.



La durada de la visita guiada és de 40 min aprox.



Cada grup estarà acompanyat per un guia.



Activitat recomanada per majors de 14 anys.



Activitat gratuïta

Horari apertura instal·lació


Dimecres: de 13 a 14h i de 16 a 20h (oberta al públic)



Dijous: de 10 a 14h i de 16 a 20h (oberta al públic)



Divendres: de 10 a 14h i de 16 a 20h (oberta al públic)



Dissabtes: de 11h a 21h (oberta al públic)



Diumenge: de 11h a 15h (oberta al públic)

Direcció instal·lació
Plaça d'Espanya
07002 Palma - Illes Balears

Per reservar contactar amb:
Toni Luna / (+34) 93 304 61 00 / toni.luna@barcelona.msf.org
Claudia Sánchez (+34) 93 304 61 00 / prensa.msf.b@barcelona.msf.org

