
Títol de 

l'activitat:

DOCUMENTAL KAFANA (PROU!) - CINEFÒRUM

Entitat: MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

Nivell educatiu: Secundària, batxillerat i cicles formatius. Població general.

Curs o cicle: Per a qualsevol curs d'aquests nivells educatius. 

Objectius: Objectiu general: Contribuir a millorar el nivell de coneixement i d’incidència

de la població catalana en relació a la situació del Sàhara Occidental i la

necessitat de trobar una solució al conflicte ràpida i justa, després de 40 anys

d’exili i ocupació. 

Objectius específics:

- Donar a conèixer la situació socio-sanitària de la població refugiada als

campaments sahrauís de Tindouf (Algèria) i com la situació de refugiats els

condiciona la vida i, per tant, també la salut. 

- Donar a conèixer l’organització de l’Estat sahrauí a l’exili (la RASD -

República Àrab Sahrauí Democràtica) i com disposen de Ministeris,

estructures, planificacions i població formada, en totes les àrees, a punt per

tornar a casa seva. 

- Promoure el dret a la salut com un dret humà universal i denunciar com 750

milions de persones al món veuen vulnerat aquest dret i en especial, les

poblaciones refugiades. 

- Donar a conèixer la importància d’enfortir els sistemes nacionals de salut

dels països del sud, mitjançant la promoció i l’enfortiment de l’Atenció Primària

de Salut, entenent primària com a bàsica i essencial i incloent l'accés als

medicaments essencials com a mitjà per aconseguir el dret a la salut.

- Donar a conèixer el funcionament del laboratori de producció de

medicaments essencials i la seva aportació a la millora de la situació sanitària

dels campaments facilitant l'accés a medicaments essencials de qualitat, un

mitjà clau per assolir el dret a la salut.

Temàtica: Pau, migracions, refugiades, dret a la salut

Competència social i ciutadana

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

Competència artística i cultural

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

Metodologia: Cinefòrum amb el documental de medicusmundi i Making DOC "Kafana

(Prou!)" rodat als campaments de refugiats saharuís de Tindouf (Algèria). Més 

informació a www.kafana.cat 

Competències 

bàsiques:



Descripció: Sinopsis del documental: Després de 40 anys d’exili forçat a la hammada

algeriana, la zona més inhòspita del desert del Sàhara, el poble sahrauí ha

estat capaç d’aixecar un Estat al que només li falta recuperar el seu territori, el

Sàhara Occidental. Kafana (Ja n’hi ha prou) és el sentir d’un poble que viu en

una situació insostenible i està preparat per tornar a la seva llar.

Es proposa el visionat del documental per fer-ne després un debat amb els

alumnes, incidint en temes com el dret a la salut, la situació de refugiat i el que

això comporta, els conflictes oblidats...

Durada: 1h 30 minuts (mínim) - 52 minuts per visionar el documental i la resta per a fer

debat

Material: Ordinador i projector

Pressupost: 100 euros 

Persona de 

contacte:

Margarida Garcia

Adreça 

electrònica:

mediterrania@medicusmundi.es 

marga.garcia@medicusmundi.es 

Telèfon: 93 418 47 62 (matins de 9 a 14h)


