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  OBJECTIUS DEL MIL·LENI
   Medicus Mundi Catalunya i Farmacèutics Mundi

     Mostra fotogràfica 

 
   15 al 30 de setembre de 2010 | Vestíbul de l'Edifici Polivalent (Cappont)
   1 al 22 d'octubre de 2010 | Vestíbul Facultat de Medicina
 

Medicus Mundi Catalunya i Farmacèutics Mundi us conviden a veure la
mostra fotogràfica "Objectius del Mil·lenni" que estarà exposada a
diferents espais de la província de Lleida de juliol a octubre de 2010.
C o n c r e t a m e n t  a :

CAP d 'A lcar ràs  de l  13  a l  30  de ju l io l
CAP de Mollerussa del 30 de juliol al 25 d’agost
CAP Rambla Ferran de Lleida del 25 d’agost al 15 de setembre
UdL, Edifici Polivalent del campus Cappont, del 15 al 30 de setembre
UdL, Facultat de Medicina, de l’1 al 24 d’octubre, dins el Solidàrium 2010

Aquesta mostra convida a reflexionar sobre la problemàtica de la salut al
món i la iniciativa de Nacions Unides de l’any 2000 anomenada "els
objectius de desenvolupament del mil·lenni" (ODM) orientada a posar fi a
la pobresa, garantir els Drets Humans i millorar les condicions de vida de
tota la humanitat en el termini de 15 anys.

A través d’imatges de dos projectes de cooperació, un que realitza
medicusmundi Catalunya a Moçambic en l’àmbit de l’atenció primària de salut i un altre que desenvolupa
Farmacèutics Mundi a la República Democràtica del Congo d’atenció a víctimes de violència sexual, es
ref lexiona sobre el  dret a la salut i  el  compliment dels ODM. 

La presència de la mostra a la província de Lleida és possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de
Lleida.
 
www.medicusmundi.es/catalunya
http://www.medicusmundi.es/catalunya
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