Dos setmanes d'activitats de conscienciació amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades
dimecres, 8 de juny de 2022 11:39

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Immigració, presenta enguany un extens
programa d'activitats per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades que es
celebra el pròxim 20 de juny. Cinema, teatre, tallers per a joves i famílies, tertúlia de debat o
una gimcana per a joves formen part del programa que es desenvolupa durant dos setmanes
des del dimecres 15 de juny a Formentera.

El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha animat la ciutadania "a participar en les
activitats d'un programa que està pensat per mostrar la solidaritat i empatia de Formentera cap
a les persones refugiades". El conseller ha assenyalat que "l'escenari actual amb totes les
crisis migratòries que estam vivint exigeix d'un compromís, més gran i decidit, en la defensa
dels Drets Humans i de la protecció cap a les persones vulnerables".

El programa d'activitats previstes enguany és el següent:

-Dimecres, 15 de juny a les 18.30 h al Casal de Joves. Cinema: Operación hermanos (2019).
-Dijous, 16 de juny a les 18.30h al Cinema. Teatre: El rey del gurugú.
-Dissabte 18 de juny a les 18.30 h al Casal de Joves. Taller per a joves i famílies: Atrapades
entre dues realitats.
-Dilluns, 20 de juny a les 10.00 h. Tertúlia al de Far a Far de Ràdio Illa. Participen: Carmen
Navarro, referent del Programa d'Atenció a les Persones Immigrants a la Creu Roja a Eivissa;
Ilona Voitenko, ucraïnesa resident a Formentera; i Rafael Ramírez, conseller de Benestar
Social i vicepresident del Fons Pitiús de Cooperació.
-Dimarts, 21 de juny a les 18 h Parc Bob Baldon. Sant Ferran. Gimcana de sensibilització.
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'Posa't a les seues sabates'.
-Dimecres, 22 de juny a les 18.30h al Casal de Joves. Cinema: La buena mentira (2014).
-Dijous, 30 de juny a les 22.00h a la plaça de l'Església de Sant Ferran. Cinema a la fresca: Ad
ú
(2020).
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