Formentera commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades
dimecres, 16 de juny de 2021 09:42

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Immigració, ha preparat un ampli programa
d’activitats culturals i socials per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades que
es celebra el pròxim 21 de juny. Entre el programa d’activitats destaquen l’exposició fotogràfica
Los Refugiados Olvidados
del fotògraf palestí Mustafa Abualthanin; el concert de Nabil (Nabil El Mansour, compositor i
activista musical) o l’actuació de Bloco Colubraria acompanyada de dansa africana a càrrec de
na Jara, entre altres.

L’any 2001, l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 20 de juny com a Dia
Mundial dels Refugiats, fent-ho coincidir amb l’aniversari de la Convenció sobre l’Estatut dels
Refugiats de 1951. En aquest sentit, el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez,
presentarà al ple del Consell del pròxim 25 de juny una declaració institucional per la seva
aprovació. Per al conseller Ramírez, “el Dia Mundial de les Persones Refugiades és una ocasió
per fomentar l’empatia i mostrar la nostra solidaritat cap a les persones refugiades i
desplaçades en consideració de les difícils circumstàncies en què es troben; així mateix, la data
ens brinda l’oportunitat de reconèixer la seva capacitat de resiliència en la reconstrucció de les
seves vides”.

El programa d’activitats previstes és el següent:

Dilluns 21 de juny a les 10.45 h. Tertúlia al programa de Far a Far de Ràdio Illa. Participen:
Fina Darder, del Fons Pitiús de Cooperació: Margarita Isabel Asensio Pastor, doctora en
Ciències Socials i Humanes i llicenciada en Filologia Hispànica i Filologia Àrab i un
representant d’Open Arms.

Del 21 de juny al 4 de juliol, a la plaça de la Constitució de Sant Francesc, exposició
fotogràfica
Los
Refugiados Olvidados
de Mustafa Abualthanim
. L’exposició del fotògraf Mustafa Abualthanin (Amman, 1977) narra la vida dels refugiats
palestins oblidats en dos camps situats a Jordània amb un foto-assaig de 30 fotografies que
recull una visió intimista i autobiogràfica de la seva pròpia condició de refugiat palestí a
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Jordània. Inici de l’exposició dilluns 21, a les 18.00 h.

Dimecres 23 i 30 de juny a les 18.00 h. Cinema al Casal de Joves. Projecció de les pel·lícules
Professor Lazhar i Elysium
.

Dijous, 24 de juny, a les 17.00 h. CEIP Sant Ferran de ses Roques (parc Bob Baldon), Gimcan
a: Posa’t a les seves sabates. A càrrec del Fons Pitiús de Cooperació i de Formentera
Marxa.

Divendres, 25 de juny, a partir de les 20.30 h a la plaça de l’Església. Vetllada a Sant Ferran
de ses Roques.
Penjada
de la pancarta elaborada pel Casal de Joves. Actuació de
Bloco Colubraria
i
dansa africana
a càrrec de na
Jara
. Lectura del
poema
“Home”
de l’escriptora somali Warsan Shire.

Dissabte, 26 de juny, a les 21.30 h a la Casa del Poble de la Mola. Concert de Navil,
cantautor.
Aforament
limitat. Navil és un cantautor barceloní d’origen palestí que ha fet de la defensa els seus drets
la seva raó de ser. El seu repertori de cançons parla de la discriminació racial a Israel, les
colònies il·legals o el mur de separació entre àrabs i israelianes.

Dijous, 1 de juliol, a la plaça de l’Església de Sant Ferran, en el marc de la programació del
Cinema a la Fresca, projecció d’In This World (2002).

16 de juny de 2021
Àrea de Comunicació
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