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Joves vallesans i barcelonins
viatgen a Idomeni per ajudar els
refugiats
L'anomenada "Brigada Idomeni" viatja al camp de refugiats per ajudar | Diuen
que els refugiats no volen diners o menjar, sinó que els deixin entrar per poder
entrar a Europa per treballar i guanyar-se la vida

Juanma Rojas, durant l'entrevista a NacióGranollers. | Jaume Ventura

El camp d'Idomeni, a la frontera entre Grècia i Macedònia, és la imatge del drama dels refugiats.
Aquí s'hi apleguen milers de persones, que malviuen a l'espera de saber quin serà el seu futur. A
la vegada, centenars de voluntaris s'han desplaçat fins a aquest camp de refugiats per ajudar com
puguin a millorar la situació dels desplaçats.
Una d'aquestes persones és en Juanma Rojas, de la Garriga. Juntament amb altres companys
del Vallès Oriental i Occidental i Barcelona han creat l'anomenada "Brigada Idomeni", i dilluns sis
persones d'aquest grup viatjaran fins a aquest punt del planeta amb un doble objectiu: ajudar els
refugiats i pressionar les autoritats. ?Anem a cobrir les necessitats bàsiques i d'emergència
d'aquesta gent, que fugen sense res d'una guerra?, explica Rojas a NacióDigital.
En Juanma viatjarà primer fins a Skopje (Macedònia), i des d'allà es desplaçarà al camp de refugiats
d'Idomeni. Un cop arribi al seu destí contactaran amb els companys que ja hi són i s'organitzaran
amb les entitats que fa més temps que treballen sobre el terreny: "No anem a crear una escola o
fer atenció concreta, sinó a detectar les necessitats i posar-hi remei", precisa. En aquest sentit, diu
que en les últimes setmanes, per exemple, s'ha treballat per intentar fer una certa feina escolar i
aconseguir abric per tots els refugiats.
Aquest jove de 27 anys no sap quant temps s'estarà a Grècia, però sí que té clar a què li recorda la
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situació que viuen els refugiats: ?És el mateix que patien els nostres avis quan fugien de la Guerra
Civil i els tenen tancats com si fossin bestiar?, critica.
Crítiques
En Juanma es mostra molt crític amb el paper dels governs i la Unió Europea. Diu que els refugiats
no volen que els hi enviïn menjar o diners, sinó que els hi donin l'oportunitat de poder treballar com
qualsevol altra persona: "I això només s'aconsegueix obrint les fronteres i deixant que els pobles
els acollim", defensa.
També creu que si uns grups de voluntaris han de desplaçar-se cap aquesta zona significa que
alguna cosa no s'està fent bé. En aquest sentit, també ha criticat amb duresa com s'està tractant
els refugiats que es traslladen a Turquia, emmanillats amb brides qualifica de presó: "El tracte
institucional és vergonyós, el que queda és la resposta popular".
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