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La cadena àrab Al Arabiya emetrà el
documental 'To Kyma', sobre el
drama de les persones refugiades a
l'illa de Lesbos
'To Kyma. Rescat al mar Egeu' és un documental de la productora vigatana La
Kaseta Ideas Factory | David Fontseca, codirector de 'To Kyma', ressalta el fet
que el treball es pugui veure en aquells països d'on fugen les persones que
retrata el documental

Una de les imatges frapants de 'To Kyma. Rescat al mar Egeu'

To Kyma. Rescat al mar Egeu, documental de la productora vivgatana La Kaseta Ideas Factory
amb coproducció de TV3, serà emès per la cadena Al Arabiya el proper 2 de febrer en obert als
països àrabs i també per satèl·lit a diversos països d'arreu del món. Nascuda l'any 2003, Al Arabiya
és la segona televisió en llengua àrab amb més audiència a tot el món juntament amb Al Jazeera.
El director executiu de La Kaseta, David Fontseca, codirector del documental amb Arantza Diez,
ha celebrat la notícia recordant la importància que To Kyma es pugui veure en aquells països d'on
fugen les persones que retrata aquest documental que «dóna veu i posa cara als milers de
persones que es juguen la vida per entrar a Europa mentre fugen d'una mort segura o de la
misèria als seus països d'origen, majoritàriament àrabs». «Amb aquesta emissió, el documental
realment sobrepassa una vegada més el simple fet d'informar i entretenir, la funció social una
vegada més serà importantíssima i pot ajudar a posar pals a les rodes a les grans xarxes mafioses
que dirigeixen impunement el negoci del tràfic de persones», ha afegit Fontseca.
Estrenat fa just un any al programa Sense Ficció de Televisió de Catalunya, el documental To
Kyma. Rescat al mar Egeu s'ha pogut veure també a la cadena espanyola La Sexta, a la
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pública austríaca ORF i a la cadena privada polonesa TVN, sempre en horaris de prime time.
To Kyma ha participat en festivals internacionals de documentals i cinema d'arreu del món.
El documental s'ha cedit gratuïtament per la seva projecció a més de 140 entitats sense ànim de
lucre, escoles, instituts i actes organitzats a favor dels drets humans. ACNUR, l'Agencia de l'ONU
pels Refugiats l'acaba d'incloure en la llista dels cinc millors documentals sobre refugiats,
i Amnistia Internacional utilitza To Kyma com a exemple de conscienciació internacional.
El documental, rodat a l'illa grega de Lesbos entre els mesos d'octubre i desembre de 2015,
narra la proesa de l'ONG Proactiva Open Arms que es va instal·lar a Lesbos per rescatar els
milers de persones que es juguen la vida creuant el mar Egeu en precàries embarcacions.
Precisament, arran del documental, el director de l'ONG, el badaloní Òscar Camps, va ser nominat
al premi Català de l'Any 2015, que finalment va guanyar per aclaparadora votació popular.

https://www.elsetembre.cat/noticia/80/cadena-arab-al-arabiya-emetra-documental-to-kyma-sobre-drama-persones-refugiades-illa-lesbos
Pagina 2 de 4

https://www.elsetembre.cat/noticia/80/cadena-arab-al-arabiya-emetra-documental-to-kyma-sobre-drama-persones-refugiades-illa-lesbos
Pagina 3 de 4

https://www.elsetembre.cat/noticia/80/cadena-arab-al-arabiya-emetra-documental-to-kyma-sobre-drama-persones-refugiades-illa-lesbos
Pagina 4 de 4

