Benvolguts veïns i veïnes,
Ja han passat cinc mesos des de la constitució a Cabrils de la Taula de Suport
a les Persones Refugiades en què ens vam aplegar entitats i associacions,
veïns i veïnes a títol individual, partits polítics municipals i el mateix
Ajuntament per treballar conjuntament en construir i articular accions de
suport i acollida a les persones que fugen de la guerra a Síria i les seves
devastadores conseqüències tot buscant refugi a Europa.
Des de ben començament, hem sigut conscients que les nostres accions havien
de transcórrer paral·lelament al ritme marcat des d'instàncies supramunicipals,
especialment davant de la incomprensible inacció dels governs europeus
davant del patiment de desenes de milers de persones. Perquè encara que la
tramitació de l'asil depèn únicament dels estats, preparar-nos com a municipi
d'acollida, generar accions de sensibilització o de suport sobre el terreny sí que
és a les nostres mans.
Uns bons exemples d'aquesta capacitat per treballar des de la localitat a partir
de les nostres potencialitats han estat la jornada “Quan vam ser refugiats” i el
Concurs “Sàpiens” del desembre, o el Concert Solidari d'aquest mateix mes.
Però l'èxit d'aquestes accions no només el mesurem per la quantitat de diners
recaptats -uns 7.000 € a dia d'avui-, sinó també per la seva capacitat per
incorporar amb més o menys intensitat la necessària conscienciació i
sensibilització amb una participació activa, flexible i fins i tot lúdica.
Tanmateix, ens queda feina per fer, i si n’hem de destacar alguna el millor
seria assenyalar novament la indispensable cerca d'un habitatge que, arribat el
moment, es pugui destinar a acollir una família refugiada. Cabrils no disposa
de cap habitatge públic, i això ens obliga a explorar altres vies; des de la
cessió d'un habitatge per part d'algun particular fins a l'opció de llogar-ne un si
fos necessari.
Precisament, estar preparats per a una futura acollida ha estat un dels
principals motius que durant tots aquests mesos ens ha impulsat a la
recaptació de fons, si bé en les darreres setmanes les nostres prioritats s'han
vist modificades. Per una banda, hem sabut que l'adequació de l'habitatge que
ens cedia una família de Cabrils escapa de la capacitat econòmica de la Taula.
Per l'altra, i totalment determinant en aquest canvi de rumb, hem constatat
que la crítica situació de les persones refugiades es perpetua a les portes de

casa nostra, i que fins i tot s'agreuja no tan sols per la vergonyosa dilació dels
governs europeus a l'hora d'iniciar la seva acollida, sinó també per la rapidesa
amb què ara s'han posat d'acord per procedir a la seva expulsió.
Més enllà de la indignació que ens han provocat els darrers esdeveniments,
aquest nou context ens ha portat a replantejar-nos els objectius més
immediats de la Taula. Primerament vam decidir redirigir l'acció més
immediata de la Taula a l'acció directa sobre el terreny. Si a una acollida que a
dia d'avui sembla més llunyana, sumem el degoteig continu de morts al
Mediterrani o l'amuntegament, la fam i les malalties en els campaments més o
menys improvisats, decidir destinar els recursos econòmics cap els
campaments va ser una decisió ben fàcil.
En la darrera trobada, la qüestió ha estat decidir a què destinar aquests
recursos; a qui donar-los. Per prendre aquesta decisió hem optat per analitzar
les principals entitats que treballen sobre el terreny, el seus projectes, la seva
capacitat i necessitat econòmica... També hem contactat amb persones que
estan allà per disposar d'un coneixement més precís del que hi passa. I és que
tota informació esdevé valuosa per poder prendre la decisió.
Finalment, les 18 persones assistents vam acordar unànimement:
• destinar els 7.000 € i escaig a l'ONG Acció Solidària i Logística (ASL) –
Equip
de
Rescat
en
Emergències
Catalunya
(EREC-CERT)
http://www.asl.ong/ que està treballant en la camp d'Idomeni;
• organitzar properament un acte públic en què algun membre d'ASL ens
pugui explicar quina és la realitat al camp d'Idomeni i quines són les
accions que desenvolupen;
• continuar treballant en els preparatius per a la futura acollida;
• definir noves línies d'acció de la Taula.
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