GERVASIO SÁNCHEZ

VISIONES SAHARAUIS

Sala Riu. Centre Cívic Riu
C/ President Companys, 9
Santa Coloma de Gramenet
Tel. 933 850 379
Metro L1. Sortida: Santa Coloma

Informació:
Departament
de Cooperació i Solidaritat
Tel. 934 624 000 ext. 3002
cooperacio@gramenet.cat

Horari d’obertura:
De dilluns a dijous, de 16 a 19 h
Divendres, de 16 a 18 h
Si es vol visitar l’exposició en horari de matí,
cal consultar-ho abans per telèfon.

Departament
de Centres Cívics i Casals
ccivicsicasals@gramenet.cat
www.gramenet.cat
Facebook:
Espai per la Pau i la Cooperació
#SCcoopera

ACTIVITAT EMMARCADA A LES JORNADES OBRINT FRONTERES 2019

Santa Coloma
amb el Sàhara

CICLE D’EXPOSICIONS

De l’11 de març a l’11 d’abril
Inauguració i xerrada: 11 de març, a les 19 h
Visita comentada: 18 de març, a les 19 h

GERVASIO SÁNCHEZ

VISIONES SAHARAUIS

La República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) és un Estat format per
l’antiga província anomenada Sàhara espanyol, ocupada il·legalment
el 1976 per Marroc i Mauritània després de la retirada d’Espanya, mesos
després de la mort del dictador Francisco Franco. Administra els camps
de població refugiada disseminats per la província de Tinduf (sud-oest
d’Algèria) i els territoris alliberats separats de la part ocupada per un mur de
2.700 quilòmetres construït per Marroc. La majoria de la població sahrauí
viu en tendes o en cases d’adob d’estructura molt fràgil, no tenen aigua
corrent i alguns tampoc llum elèctrica. Depenen de l’ajut internacional
per subsistir. La totalitat dels infants refugiats estan escolaritzats. Uns 400
sahrauís han desaparegut des de començament dels 70 en el conflicte
armat i la repressió política de Marroc contra la població civil a la zona
ocupada. Un de cada 100 sahrauís ha estat víctima de les mines. Una
tercera part dels sobrevivents ha patit amputacions i el 70% són paralítics.
Entre 7 i 10 milions de mines estan escampades al llarg del mur.

EL FOTÒGRAF
Gervasio Sánchez (Còrdova, 1959) va estudiar periodisme a la Universitat
Autònoma de Barcelona. I treballava els estius de cambrer per, després,
poder fer els seus viatges i les seves fotos. D’aquesta manera, va poder
treballar com a periodista independent per a diferents mitjans, no només
com a fotògraf, sinó com a redactor per a diaris i ràdios. Té l’Heraldo de
Aragón com a capçalera principal, encara que col·labora amb multitud de
mitjans, com la Cadena Ser i la BBC. Cobreix conflictes arreu del món, però
la Guerra dels Balcans marca un abans i un després.
El 1994 publica El cerco de Sarajevo i un any després Vidas minadas.
Després, ha fet altres projectes de llarg recorregut, però no ha deixat
d’acudir a llocs de conflicte i cobrir crisis humanitàries. Des de 2001 dirigeix
el Seminari de Fotografia i Periodisme d’Albarracín.

DIARIS DE VIATGES _ 2019

10a edició FINESTRES

PROGRAMA ACTIVITATS

DILLUNS 7/10

DIMARTS 8/10

DIMECRES 9/10

19 h
Presentació exposició
VISIONES SAHARAUIS
amb Gervasio Sánchez,
Hayat Rguibi, defensora
dels drets humans, i Fina
Rodríguez, presidenta
de Santa Coloma amb el
Sàhara
Col·labora: Santa Coloma
amb el Sàhara
Projecte Ciutats
Defensores dels Drets
Humans

9 h i 11.30 h
Visita comentada a
l’exposició
VISIONES SAHARAUIS
amb Gervasio Sánchez
Activitat adreçada
especialment a estudiants

10 h i 11 h
Visita comentada a
l’exposició
VISIONES SAHARAUIS
amb Gervasio Sánchez

10.15 h Xerrada
[MAL]VIURE EN UN
CAMP DE REFUGIATS
amb Gervasio Sánchez
CARPA OBRINT
FRONTERES – Plaça de
la Vila
17.30 h
Visita comentada a
l’exposició
VISIONES SAHARAUIS
amb Gervasio Sánchez
19.15 h
Conversa
ENTORN DE LA
FOTOGRAFIA I ‘VISIONES
SAHARAUIS
amb Gervasio Sánchez
Presenta: Pedro José
Justicia, president ACAF
Col·labora: Associació
Colomenca d’Aficionats
a la Fotografia (ACAF)

10.15 h
Conversa
MÉS ENLLÀ DE L’ESTADA
ALS CAMPAMENTS DE
REFUGIATS SAHRAUÍS
amb Gervasio Sánchez
i Miquel Àngel Para,
professor i coordinador
del projecte Santa
Coloma - Dajla
Col·labora: Institut
Ramon Berenguer IV

