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Solidaritat. Clam social i institucional perquè Catalunya aculli desplaçats pels conflictes armats i la violència

L’Hospitalet vol acollir
Activitats diverses a
la ciutat per reclamar
l’acollida de persones
que han hagut de
marxar del seu país
per la guerra i la fam
‘‘Mireu-nos als ulls / som el poble
que et demana / tan sols armats
amb l’esperança / que els deixeu
passar”. Aquesta cançó va ser interpretada pel duet format per Marina
i Rubén el 4 de febrer a la plaça de
Lluís Companys. La ciutat va dedicar una jornada a recollir signatures
pel manifest Casa nostra, casa vostra, una campanya a favor de l’acollida dels refugiats.
L’Hospitalet s’ha mostrat des del
primer moment partidària de rebre
les persones que han hagut de fugir
dels seus països per conflictes bèl·
lics. L’ACNUR, l’agència de l’ONU
per als refugiats, xifra en 60 milions
les persones que han hagut de
deixar casa seva per trobar un futur
lluny de la guerra. Ens trobem davant la pitjor crisi humanitària des de
la II Guerra Mundial, que se centra
principalment al Mediterrani.
Des del març del 2016, l’Espai
de Ciutadania –plataforma que
aplega una trentena d’entitats de
L’Hospitalet– convoca cada mes
concentracions davant l’escultura
de L’Acollidora de la rambla de Just
Oliveras per reclamar que la Unió
Europea aculli els refugiats sirians
castigats per la guerra i denunciant
l’acord dels estats membres amb
Turquia perquè els retingui a canvi
de diners. “Hem aconseguit mantenir-la en el temps i ara la farem un
dia fix, el darrer dilluns de mes a les
19h, perquè la situació no ha canviat, ans al contrari, empitjora”, explica

campanya ‘obre els ulls’

Creu Roja cerca
pisos de lloguer
per acollir a L’H

Concentració mensual, el 31 de gener, organitzada per Espai de Ciutadania a ‘L’Acollidora’ en s

Vivim la pitjor crisi
humanitària des de
la II Guerra Mundial
i 60 milions de
persones refugiades
Enric Roldán, membre d’Espai de
Ciutadania.
Aquesta plataforma i altres col·
lectius i associacions de la ciutat
s’han sumat a la campanya Casa
nostra, casa vostra, que impulsen
un grup de catalans que es van conèixer als camps de refugiats sirians
de Grècia. Van decidir denunciar la
inacció de la UE i de l’Estat espanyol i fer una crida a les institucions
catalanes perquè Catalunya sigui
terra d’acollida.
El Ple municipal de L’Hospitalet

s’ha sumat al manifest de Casa
nostra, casa vostra a través d’una
moció presentada pels grups del
PSC, ICV-EUiA-Pirates, ERC, CiU
i CUP-PA. El manifest demana una
actuació immediata i definitiva a les
institucions, garantir la inclusió i el
desenvolupament digne de les persones migrades, defensar la lliure
circulació de persones i treballar
per eradicar la injustícia, la violència,
la guerra i la vulneració dels drets
humans.
“El Govern espanyol s’havia compromès a acollir fins al 2017 un total
de 10.772 persones refugiades però
amb prou feines ha donat l’estatut de
refugiat a un miler”, afirma Ruben Wagensberg, un dels coordinadors de
la campanya.
Entre les entitats que han donat suport a la campanya des de
L’Hospitalet hi ha l’Associació Edu-

cativa Ítaca. El seu director, Felipe
Campos, explica que “la institució
i tots els treballadors ens hem implicat perquè treballem amb gran
diversitat de famílies, 122 nacionalitats, i tenim l’obligació moral d’actuar contra aquesta injustícia”.
Cançó solidària
També pertanyen a Ítaca Marina
Vizcarro i Rubén Navarro, que han
compost i interpreten la cançó
Deixeu-los passar. Ella coordina els
projectes socioeducatius i ell forma
part de l’equip dinamitzador d’Oci
al barri. L’entitat vol enregistrar en
estudi el tema i oferir-la per descàrregues a preu simbòlic “per recollir
fons que lliurarem a projectes a fa
vor de les persones refugiades. És
la millor eina per educar els joves.
No és una qüestió política, sinó
social”, conclou Campos. y

Entrevista

tre país sense veure futur.
- El primer que et diuen és que voldrien ser a casa amb la vida que tenien. Volen venir a Europa perquè no
poden tornar a casa seva.

Ruth Vilalta, membre de L’H amb el Sàhara i voluntària
als camps de refugiats amb l’ONG Nurture Project

Viatge a Grècia
- Per què vas anar a Grècia?
- Em considero afortunada per on
visc i les oportunitats que tinc. Una
forma de respondre és ajudar els
que no han tingut aquesta sort. Per
això vaig acollir el Hafed, l’infant sahrauí que vaig tenir l’estiu passat.
- Com és la vida en un camp?
- El pitjor és que les persones no tenen res a fer durant dies, esperant
l’entrevista per l’asil. Quan vaig arribar al camp de Kalochori em va impactar molt però després en vaig visitar d’altres encara més impactants.
Softex és desolador. A Kalochori hi
havia uns espais nous on feien classe els infants que vam fer servir sense permís. A les tendes viuen fins a
cinc persones en 10m2, on fan tot.

- Quin voluntariat vas fer?
- La primera intenció era viatjar amb
l’ONG Barcelona Human Aid, però,
per qüestions administratives, finalment ho vam fer amb l’americana
Nurture Project, que tracta l’alletament matern i també tenen un programa per banyar els petits, perquè
allà els lavabos són d’aquests químics portàtils. Només vam poder
banyar un nadó perquè havíem d’escalfar l’aigua amb un bullidor.
- I què vau fer?
- Donar suport i fer companyia a
les famílies. El dia a dia és molt dur i
cada col·lectiu té la seva dificultat. Els
infants són els que millor s’hi adapten, les dones tenen molta feina i de
nit no surten soles. Els homes han

Creu Roja, una de les tres
ONG acreditades a Espanya
per a l’acollida, preveu ampliar
de 156 a 300 les places a
Catalunya per a refugiats.
L’H podria ser una de les
pròximes ciutats a rebre’n
alguns, segons la presidenta
local de Creu Roja, Dolores
Ruiz. “Estem buscant l’espai
idoni per acollir-los en
els sis primers mesos en
els quals les famílies han
d’estar juntes per facilitar
el seu acompanyament. En
segona fase es traslladen a
habitatges independents”.
Ruiz afegeix que “estem
buscant pisos de particulars
per llogar-los. Les persones
interessades poden trucar a
la Creu Roja de L’H, al telèfon
93 334 97 55”.
Fins ara 70 ciutadans
s’han ofert voluntaris per
acompanyar als refugiats en
la seva integració a L’H.
La Creu Roja ha impulsat
la campanya Obre els ulls
per informar sobre la situació
dels refugiats i demanar la
col·laboració de tots per
facilitar l’acollida a Catalunya.
La campanya inclou l’emissió
a través de televisions locals
catalanes, inclosa Televisió de
L’Hospitalet, d’11 reportatges
que exposen diferents
aspectes del drama dels
desplaçats.

-Com podem ajudar des d’aquí?
- Sensibilitzant la gent, això no és una
moda, trigarà a resoldre’s. I després,
si no es té la sort d’anar allà, es poden
donar diners. Hi ha microdonacions
d’un euro al mes, per exemple a Barcelona Human Aid. També pots ser
mentor d’una família o una persona.
Ruth Vilalta al camp de Kalochori en el repartiment de pollastres

perdut el paper de cap de família.

a les illes la situació és molt pitjor.

- La idea que tenim des d’aquí
és que es passa gana, fred...
- La gent què vam tractar tenia menjar,
però no de tot i dos dies vam comprar
pollastres per als allotjats a Kalochori,
amb donacions d’amics i familiars.
Feia fred, però en aquell camp les
tendes tenen aïllant tèrmic i poden
posar calefactors. Altres camps tallen
la corrent al vespre. Estic segura que

- Què demanen els refugiats?
- La seva primera aspiració és sortir
del camp i anar a un pis o a un hotel.
Pensen que quan tinguin l’estatut de
refugiat els problemes s’acabaran i
desgraciadament no serà així. Els
que hi hem anat intentem transmetre’ls que no els oblidem.
- No deu ser fàcil estar en un al-

- Alguna història et va impactar?
- La família dels Omar. Són de Síria
i tenien quatre fills. El primer va morir
a l’escola quan va caure una bomba. Van decidir marxar i a Turquia es
va posar malalt un altre fill i va morir.
Una altra filla va tenir un problema renal a Grècia. Estaven molt angoixats.
Afortunadament es va recuperar.
- Tornaràs als camps?
- Tant de bo no hagués de fer-ho,
però crec que sí. Si el Hafed em deixa aquest estiu! y

