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Els refugiats continuen arribant a la
frontera entre Grècia i Macedònia, de
dia i de nit
Un miler de persones han travessat el pas fronterer d'Idomeni entre dilluns al
vespre i dimarts al matí | Nació Digital, de la mà del fotoperiodista Sergi Cámara,
realitza el seguiment del seu periple de Grècia fins a Hongria
L'èxode de refugiats a les portes d'Europa no s'atura. Entre aquest dilluns al vespre i dimarts al
matí han entrat un miler de persones -majoritàriament sirianes però també afganeses i iraquianesal pas fronterer d'Idomeni, que separa Grècia de Macedònia
(http://www.naciodigital.cat/noticia/92917/macedonia/deixa/entrar/refugiats/deu/deu) .

(http://www.naciodigital.cat/galeria/2545/drama/dels/refugiats/fronteres/europa)
Una família siriana, esperant per passar la frontera de Grècia a Macedònia. Foto: Sergi Cámara

El flux es manté constant tant de dia com de nit. De fet, l'acumulació de gent a la frontera ha
tornat a provocar escenes de caos i confusió en haver d'esperar molt per entrar a Macedònia.
Centenars de refugiats han hagut de passar la nit al ras.
Aquest matí la situació continuava sent complicada. La policia macedònia, que controla la frontera
d'Idomeni, demorava molt el pas entre grup i grup de refugiats. El nerviosisme s'anava
escampant i les famílies amb nens s'impacientaven aguantant sota el sol. Finalment, i amb prop
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de 1.000 persones acumulades, han començat a entrat en petits grups.

(http://www.naciodigital.cat/galeria/2545/drama/dels/refugiats/fronteres/europa)
Refugiats sirians mirant els seus mòbils a tocar de la frontera. Foto: Sergi Cámara

Autobusos des de Salònica
A Idomeni els refugiats sirians i d'altres nacionalitats esperen agafar un tren que els permeti
travessar l'exrepública iugoslava fins a Sèrbia. L'anterior trajecte l'han fet majoritàriament amb
autobusos procedents de la ciutat grega de Salònica. De fet, no paren d'arribar més persones en
aquest punt fronterer i no hi ha cap indici que el flux s'hagi d'aturar els propers dies. Des del punt
on els deixen els busos arriben caminant a la frontera, on es troben els centenars de persones
que esperen per entrar a Macedònia.
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(http://www.naciodigital.cat/galeria/2545/drama/dels/refugiats/fronteres/europa)
El flux de refugiats no s'atura, aquest matí en continuaven arribant. Foto: Sergi Cámara
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(http://www.naciodigital.cat/galeria/2545/drama/dels/refugiats/fronteres/europa) Merkel i
Hollande demanen centres per a refugiats a Grècia i Itàlia
En plena crisi dels refugiats -la marina italiana continua rescatant centenars de persones a les
aigües del Mediterrani- els dos principals líders europeus, l'alemanya Angela Merkel, i el francès
François Hollande, van abordar la qüestió en una reunió a Berlín. El principal ?acord? va ser sol·licitar
a Itàlia i Grècia a obrir aquest mateix any centres de registre de refugiats i van anunciar una
proposta conjunta per aprovar una política comunitària d'asil. Merkel, per la seva banda, va mostrar
la indignació pels atacs neonazis en centres de refugiats del país germànic, el principal destí final de
sirians, afganesos i iraquians.
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(http://www.naciodigital.cat/galeria/2545/drama/dels/refugiats/fronteres/europa)
Famílies senceres han passat la nit al ras esperant poder travessar la frontera. Foto: Sergi Cámara

(http://www.naciodigital.cat/galeria/2545/drama/dels/refugiats/fronteres/europa)
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Centenars de persones han passat la nit a tocar de la frontera. Foto: Sergi Cámara
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