Estada a Grècia: Setmana al City Plaza d’Atènes (Febrer 2017)

Aquest passat mes de febrer vaig poder tenir el privilegi de passar una setmana al
City Plaza, un antic hotel del barri atenenc d’Exharchia convertit en centre
d’acollida o squat (com s’anomenen allà), on vaig poder conviure amb 400
persones refugiades de diverses nacionalitats, entre les que destaquen les afganes,
kurdes, iranianes, iraquianes i síries, així com amb voluntaris europeus i
internacionals de moltes nacionalitats, i locals de Grècia.
Al City Plaza vaig poder viure de primera mà com funciona un centre
autogestionat 100%. Reben donacions de menjar que els hi arriben del port logístic
d’Eliniko (moltes d’elles provinents d’Espanya), que emmagatzemen a la cuina i
preparen per a totes les famílies, vigilen l’entrada per controlar l’accés de
persones, així com vigilar possibles atacs o robatoris, organitzen tot un seguit
d’activitats tan per a nens, dones i homes, centrades sobretot en espais de reflexió i
intercanvi d’idees, classes d’idiomes, tallers esportius i d’altres temes d’interès, i
mantenen un ambient de comunió i germanor molt positiu i constructiu que manté
un escenari en harmonia per a la convivència.
És una bona experiència per a qui vulgui viure de primera mà que es el que fan i
no fan els refugiats en el seu dia a dia, i realment, dependrà molt de la teva
voluntat i actitud per implicar-te en activitats i fins i tot organitzar-les, ja que tot i
que existeix una base d’activitats, com són el torns per ajudar a cuina ens els
diferents àpats, els torns de vigilància i les classes d’idiomes i activitats lúdiques
per nens, ningú et vindrà a buscar per a fer res, són molts els voluntaris que estan
allà, i per tant, la teva ajuda no és imprescindible, però si necessària.
En definitiva, per tal de sentir-te útil i actiu, cal una actitud activa i interessada,
però tot dependrà de l’estil d’experiència que vulguis viure. Sempre hi ha gent de
passada, que està uns dies si, i altres no, i hi ha altre que té prou en estar una
estona amb ells prenent té, jugant a jocs de taula, o petant la xerrada. Tot i que jo
vaig quedar-me a dormir tots els dies allà i vaig poder menjar tots els àpats, no
vaig haver de pagar per a l’estança (ja que no cobren cap taxa als voluntaris que
viuen allà). Tot i així, no es gens fàcil aconseguir habitació a l ‘hotel, ja que estan
destinades, en gran part, per a famílies voluntàries. Cal avisar amb temps
contactant-los a través de xarxes socials o de contactes! La persona que controla
l’arribada de voluntaris es diu Nassim. Tot i així, també pot ser bona idea passarse durant el dia, i viure en un pis del voltant. Els preus no són excessivament cars,
però desconec xifres. Per últim, la localització del City Plaza és molt positiva, ja
que es troba al costat del barri d’Exarquia, on hi ha molts squats, per tant, podeu
anar visitant i alternant els diferents espais d’acollida. Hi ha molta feina a fer a
Atenes, i molta activitat, això sens dubte!

Passejant pel centre d’Atenes,
on podeu trobar vestigis de l’Antiga Grècia

Amb dos nenes afganes,
després d’un àpat

Despeses:
-

Vols (199 euros)

-

Aerobus d’anada al Aeroport del Prat (6,00)

-

Aerobus de tornada de l’Aeroport del Prat (6,00)
Autorcar d’anada des de Aeroport Atenes a City Plaza (6,00)
-Despeses varies (estança): 10-15 euros.

