Nota de premsa
Terrassa, 23 de maig de 2014

Terrassa acull una sessió de la mostra de cinema de
Medicus Mundi i Farmamundi “Salut, Drets, Acció!”
El cinema Catalunya acollirà dues projeccions el proper dimarts

Terrassa és una de les cinc ciutats catalanes escollides per a acollir documentals de
la Mostra de Cinema “Salut, Drets, Acció!” sobre el dret a la salut, impulsada per
Medicus Mundi i Farmamundi. Aquesta activitat arriba a Terrassa gràcies a la
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Solidaritat i
Cooperació, i l’ONG Farmamundi, amb la qual el Consistori té un conveni per a
accions d’ajuda humanitària.
Enguany la mostra “Salut, Drets, Acció!” arriba a la seva vuitena edició i se celebra
entre el 22 de maig i el 5 de juny. Terrassa serà l’única ciutat no capital de província
que acollirà activitats del certamen.
El cinema Catalunya acollirà dimarts, 27 de maig, una sessió de documentals a partir
de les 19.30 h. S’hi projectaran els documentals "Índia, la farmàcia del món", sobre
la lluita entre el negoci de les patents i la protecció de l'accés als medicaments i "A
luta contínua", que narra el tortuós recorregut i les ingerències que pateix Moçambic
en la construcció d'un sistema públic de salut. Després de la projecció s’obrirà un
debat sobre els documentals amb Germán Velásquez (Assessor en Salut i
Desenvolupament del South Centre a Ginebra), KM Gopakumar (Assessor Jurídic i
expert de Third World Network) i un representant de Medicus Mundi Catalunya.
Com a activitat complementària, a partir de dilluns, 26 de maig, i fins al 6 de juny, es
podrà veure a l’edifici Telers (c/ Sant Ildefons, 8) l'exposició “Farmamundi, 20 anys
treballant per la salut universal”, que mostra els projectes de desenvolupament
sanitari on Farmamundi centra els seus esforços des de fa més de 20 anys,
mitjançant actuacions humanitàries d'emergència i de cooperació per donar suport a
poblacions vulnerables de països empobrits, especialment en l'àmbit farmacèutic i de
salut. Aquesta activitat compta amb la col·laboració de la regidoria de Promoció de la
Gent Gran.
Trobareu tota la informació sobre la mostra a http://salutdretsaccio.org
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