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Presentació de la campanya de sensibilització 
SOS Sahara i de l’exposició “Wangala. Dona 
sahrauí, visions de resistència” 

 El dimecres 9 de novembre, a les 18 h, Can Saurina (carrer Major, 2) 
acollirà la presentació de la campanya de sensibilització SOS Sahara 
i de l’exposició “Wangala. Dona sahrauí, visions de resistència”. 

 A continuació es projectarà el documental “Lalgam, relatos de 
supervivencia” sobre  l’impacte de les mines als camps de refugiats i 
refugiades sahrauís de Tindouf, a Algèria. 

La presentació de la campanya i de l’exposició “Wangala. Dona sahrauí, visions de 
resistència” anirà a càrrec del regidor de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de 
Montornès i vicepresident del Consell Municipal de Cooperació, el Sergio Carrillo i 
comptarà amb el testimoni d’Abida Mohmed Hussein, directora de comunicació del 
Ministeri d’Assumptes Exteriors de la RASD, que forma part del grup de 8 dones que 
han participat en l’exposició. 

També hi seran presents representants de la Federació ACAPS i de l’entitat Ruido 
Photo, impulsors de la iniciativa. 
 
Testimoni de 8 dones sahrauís sobre el seu paper i influència en la lluita no 
violenta del poble sahrauí 

L’acte de dimecres, 9 de novembre, servirà per obrir al públic l’exposició “Wangala. 
Dona sahrauí, visions de resistència” que es podrà visitar fins el 20 de novembre. 
 
Es tracta d’una mostra fotogràfica de Ruido Photo (organització de denúncia de 
vulneració de drets humans a través de la imatge), de la Federació ACAPS 
(organitzacio que treballa per la defensa dels drets humans del poble sahrauí) i de 
Novact (entitat en defensa dels drets humans i la lluita no violenta), en el marc del 
projecte SOS Sàhara (www.sossahara.org).  
 
L’exposició recull el testimoni de 8 dones sahrauís dels campaments de refugiats i 
refugiades i els territoris ocupats del Sàhara Occidental i la diàspora en què expliquen 
el seu paper en la lluita no violenta del poble sahrauí i com influeix el fet de ser dones. 

A l’entorn de l’exposició s’han organitzat visites guiades a l’alumnat dels centres 
educatius de secundària, al centre de formació d’adults i als grups de conversa en 
català i castellà del Consorci per a la Normalització Lingüística a Montornès. 
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Una projecció sobre les mines antipersones als campaments 
 
Un cop acabada la presentació, es projectarà el documental “Lalgam, relatos de 
supervivencia” amb la col·laboració de CCASPS (Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí).  
 
El film, dirigit per Clara Calvet i Sebastián Riveaud, que dóna a conèixer la vida de les 
persones afectades per les mines antipersona als campaments de refugiats i 
regudiades sahrauís i fa visible la feina que fa sobre el terreny l’Asociación Sahrauí de 
Víctimes de Minas Terrestres.  
 
Al final documental es donarà pas a un col·loqui en què intervindran representant del 
Front Polisario a Catalunya, Abidin Bucharaya, membres de l’Asociación Sahrauí de 
Víctimes de Minas Terrestres (ASAVIM) i d’activistes saharuís de la diàspora. 
 
La campanya de sensibilització SOS Sàhara arriba al municipi finançada per l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament sota la coordinació d’ACAPS i Novact i 
compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montornès.  
 


