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Una organització rizomática del 
coneixement és un mètode per 
exercir la resistència contra un 
model jeràrquic, que tradueix 
en termes epistemològics una 
estructura social opresiva.

Deleuze & Guattari, 1980:531
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Quan el país que acull rep aquest alt volum de persones en situació de fragilitat, ha de respondre ate-
nent les seves necessitats amb tots els mitjans dels quals disposa per tal de tractar la crisi de la millor 
manera possible. 

Aquesta nova situació a la qual s’enfronta el país d’acollida és de difícil gestió a causa de la seva 
magnitud a més de l’absència de previsió per part dels governs, d’aquí la mobilització massiva d’ONGs, 
entitats de diferent tarannà i voluntaris independents cap a territori grec amb l’objectiu de prestar 
assistència humanitària de primer ordre. 

Nosaltres, Col·lectiu VIO, procedim d’aquest flux de persones que s’han mobilitzat cap a Grècia en 
l’últim any per prestar tota l’ajuda possible a aquesta greu situació. Som un grup de persones que 
ha reflexionat sobre la situació, que ha valorat la possibilitat de mobilitzar-se fins al lloc de la crisi per 
poder col·laborar i que ha recollit recursos de tot tipus per acostar-los a Grècia. 

En aquest període de temps, la majoria de persones que hem cooperat a Filippiada, hem trobat un 
nexe d’unió per tenir més força en les nostres accions i més capacitat de trobar diferents re-
cursos, per aquest motiu, al setembre de 2016 neix Col·lectiu VIO. 

Presentació
Des que s’inicia la guerra de Síria al març de l’any 2011 fins a dia d’avui, s’han desplaçat més de 
5 milions de persones  cap als països contigus o al continent europeu. Quant a països d’origen, el 
percentatge més alt són les persones d’origen sirià, afganès i somali segons dades de l’Informe de 
Tendències Globals, Desplaçament forçat en 2015 d’ACNUR. 

La majoria d’aquestes persones tracta d’accedir a Europa a través d’alguna de les illes del Mediterrani 
com Lesbos, Chios o Samos i, en els últims mesos, a causa del control marítim a la zona de l’Egeu, 
s’han obert altres rutes d’entrada a través de la costa italiana, com per exemple el Canal de Sicília, 
aquesta és una ruta més llarga i perillosa que l’anterior ja que les hores de navegació són moltes més. 

La gran majoria de les persones desplaçades han aconseguit accedir al territori europeu, però els que 
no han tingut tanta sort han estat deportats a Turquia, han tornat als seus països en guerra o, en el 
pitjor dels casos, han mort al Mar Egeu o al Mediterrani. Només l’any 2016 Acnur ha comptabilitzat 
un èxode de 12 milions de persones fugint de guerres i conflictes armats. A Grècia, hi han arribat al 
voltant de 100.000.

Aquestes persones arriben als països de recepció, acolliment i trànsit en situació de desprotecció en 
diferents àmbits, des del jurídic, legal i administratiu fins al psicològic i emocional. 
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Col·lectiu VIO som un grup de voluntaris independents que hem coincidit en el procés previ 
d’anar a un camp de refugiats, en el propi camp físicament o en grups de treball en línia a poste-
riori, desenvolupant accions i projectes per al camp. Hem cooperat junts en diferents accions 
i en aquest procés hem descobert en quines àrees coincidim, això ens ha portat a establir un 
diàleg per concloure en una intenció comuna, la d’agrupar-nos com a col·lectiu de treball. 

Som persones sensibles a les situacions de desigualtat que estan vivint un gran nombre de 
persones desplaçades dels seus llocs d’origen a causa de conflictes bèl·lics, econòmics, reli-
giosos, polítics o socials.

La majoria tenim perfils professionals que poden contribuir a crear projectes diversos i multidisciplina-
ris que contribueixin a millorar substancialment la realitat actual que ens ocupa. 

Confiem plenament en les eines online per desenvolupar accions, projectes i la seva comunicació de 
forma àgil i ben coordinada. Creiem que aquestes són eines que cal emprar de forma beneficiosa per 
tal d’agilitar moltes de les problemàtiques d’aquesta situació. 

Gràcies a la nostra identitat multidisciplinària entenem que podem aportar a la situació diferents 
formes i sabers per contribuir a aconseguir un present més just per al gran nombre de persones 
que actualment es troben en una situació d’injustícia i vulneració sistemàtica dels drets humans. 

Actualment, vivim en una realitat cada vegada més porosa i fluctuant entre diferents realitats socials, 
ètnies i religions. Aquestes diferències generen friccions en multitud d’espais i territoris portant als 
seus habitants al conflicte permanent, la qual cosa comporta un nivell de sofriment constant i una 
situació de desigualtat que sembla no tenir fi.

Vivim en un període de la humanitat en el qual la nostra relació amb el món és canviant de forma 
permanent, ens veiem immersos en una correlació de canvis d’estat constant, cada vegada a una ve-
locitat més extrema i creiem que cal treballar activament per entendre quina és la nova situació, 
analitzar-la i contribuir a adaptar-nos-hi de nou generant el mínim de conflictes possibles.

Qui som
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Des de la nostra experiència particular hem pogut realitzar una observació detallada de la situació per 
poder així crear projectes a llarg termini i accions puntuals que contribueixin a generar el benestar 
en les persones que sofreixen aquestes desigualtats. 

El nostre principal objectiu és col·laborar activament i de forma organitzada en la Defensa dels 
Drets Humans. Per aquest motiu, estudiem i desenvolupem projectes i iniciatives per fomentar un 
món més just i equitatiu.

Actualment concentrem els nostres esforços a ajudar a les persones que resideixen en el camp de 
refugiats de Filippiada, Grècia, perquè puguin accedir a una vida més digna. Fem arribar recursos per 
cobrir les necessitats bàsiques de fruita i verdura fresca a més de col·laborar activament en una inicia-
tiva de base comunitària, que és la biblioteca del camp. 

#GREENBAGS
Que consisteix a oferir als residents fruita i verdura fresca setmanalment per poder complementar 
l’alimentació de les persones del camp.

#LIBRARY
És una iniciativa de base comunitària recolzada per Acnur que consisteix en un espai habilitat com a 
biblioteca i espai de joc infantil.

Què fem
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1 Accés al camp
2 Exèrcit
3 Metge
4 Escola
5 Biblioteca
6 Mesquita
7 Women House
8 Ware House
9 Barberia

FILIPPIADA REFUGEE CAMP 2017

10 Pistes d’esport
11 Barbacoes
12 Zona Haimas
13 Tea Tent
14 Càtering
15 Pèrgola
16 Dutxes
17 Containers
WC Serveis

Actualment i des del principi de la nostra unió com a Col·lectiu VIO, el nostre treball se centra en el 
camp de refugiats de Filippiada, en la perifèria d’Epiro, situada en el nord-oest de Grècia a 1 hora de 
la frontera amb Albània i a 1 hora de Tessalonika.

El camp de Filippiada és un camp militaritzat controlat per l’exèrcit grec de l’aire. Aquest camp es 
va obrir a mitjan Març de 2016, els seus habitants procedeixen procedents de Síria, Afganistan i 
el Kurdistan sirià en la seva gran majoria. El nombre de residents en el camp varia en funció de la 
setmana però sol tenir una població que oscil·la entre els 300 i 400 residents. Aquest nombre varia 
en funció del nombre de desplaçaments que hagi establert el govern, les relocalizaciones acceptades 
i les concessions d’asil acceptades en altres països.

Comencem a principis del 2017 a explorar nous terrenys on treballar com per exemple la comuni-
tat afganesa traslladada a Ioannina a finals de 2016 i en alguns projectes d’Atenes i Belgrad.

On actuem
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El projecte #GreenBags sorgeix de la necessitat de cobrir les manques nutricionals que sofreix 
actualment el grup de persones que resideixen al camp. Aquest projecte està basat en el com-
promís de distribució setmanal de fruites i verdures, adquirides a proveïdors locals i distribuï-
des pels voluntaris del Col·lectiu VIO.

Objectius
+ Crear un sistema eficaç d’abastiment de fruita i verdura fresca setmanal als residents del camp.
+ Suplir la manca de proteïnes vegetals en la dieta dels residents.
+ Contribuir a l’economia local.

Metes
+ Incrementar la millorança de salut en el camp.
+ Augmentar els nivells energètics dels residents.
+ Assegurar els recursos necessaris per mantenir el servei.

Origen
A principis de l’estiu de 2016, l’organització caritativa SVP (Sant Vicenç de Paul) del Nord d’Irlanda 
va detectar una necessitat, els residents no menjaven feia mesos cap producte fresc, per tant van 
començar a destinar part dels seus recursos a comprar fruita i verdura fresca setmanalment. La co-
mitiva de l’ONG va tornar al seu país però la idea, que també procedia de l’ONG catalana Erec i que es 
va estar duent a terme en Idomeni, s’ha seguit mantenint al llarg dels mesos d’estiu amb les ajudes 
econòmiques recollides per voluntaris independents. Gràcies a aquestes donacions particulars s’està 
aconseguint mantenir setmanalment el compromís amb la comunitat resident al camp.

L’exèrcit grec, en aquest cas particular, l’exèrcit de l’aire, és qui governa i administra el camp. Són 
els responsables de concedir l’accés a les ONG’s i associacions que volen entrar al territori a treballar, 
també s’encarreguen del manteniment de les estructures necessàries per a la convivència, a més de 
l’adaptació del terreny a la tesitura actual. Ells són els principals encarregats de gestionar les necessi-
tats bàsiques dels residents del camp, entre elles principalment l’alimentació. 

L’exèrcit gestiona aquesta necessitat de la següent manera, fan arribar diàriament un servei de cà-
tering contractat a una empresa grega, la qual distribueix tres àpats calents: esmorzar, dinar i sopar. 
Normalment el menú es desequilibra a nivell nutricional, se solen repetir amb molta freqüència els 
carbohidrats com la pasta o la patata i generalment les verdures i fruites fresques només apareixen al 
menú de forma puntual.

El projecte #GreenBags assumeix cobrir la necessitat que queda descoberta pel servei de càtering 
ja que, segons les consultes realitzades a especialistes en nutrició, manca un equilibri de nutrients 
adequat per a l’alimentació dels residents.

Projectes actius:
#GREENBAGS
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Funcionament
El lloc de destinació del projecte era el warehouse, centre de donacions nacionals i internacionals del 
camp, des del qual era gestionat pels voluntaris del Col·lectiu VIO. A partir d’aquí, els integrants del col·lec-
tiu s’encarregaven de l’embossament tenint en compte el volum de persones per haima. 

Diàriament l’exèrcit lliura aigua embotellada a totes les famílies. Aquest servei s’ofereix a les 11h i a les 
17h i, aprofitant que les famílies s’acosten a buscar-la, se’ls lliura la bossa de verdures. També a l’estiu, 
en el cas que hi hagués més pressupost, sempre es procurava repartir bosses de reforç nutritiu per les 
haimes que tenien nens de 0 a 3 anys i dones embarassades.

Quan al setembre ens reunim per iniciar el projecte associatiu, una de les integrants proposa fer un canvi 
en el sistema de repartiment al·ludint la disconformitat de l’absència de decisió per part dels residents. 
Proposa implementar un sistema basat en l’ús d’una targeta on ells anoten les verdures o fruites que 
prefereixen per a la següent setmana i així poder fer una comanda adaptada a les seves necessitats reals. 

Finalment, aquesta idea evoluciona cap a l’opció de facilitar unes targetes de pvc amb un valor concret per 
cada persona i que poden usar conjuntament en una xarxa de verduleries i fruieries amigues del projecte. 
Amb aquests comerços ja s’havia pactat l’adhesió al projecte i la seva conformitat amb el sistema.

A l’octubre desembarca en el camp l’ONG anglesa Refugee Support, a la qual es cedeix la gestió del 
warehouse i que porta un projecte més gran que el nostre, que és el de convertir l’espai del warehouse 
en un supermercat, amb un sistema de punts assignats per persona perquè siguin ells mateixos els que 
decideixin quins aliments triaran per a la setmana i així dignificar el procés d’accés als aliments.

Des de VIO vam proposar a Refugee Support treballar conjuntament per tirar el projecte endavant a 
partir del seu nou sistema, aportant els nostres propis voluntaris per mantenir el projecte i encarregar-nos 
de seguir cobrint econòmicament la part de fruites i verdures del MiniMarket. 

Actualment la col·laboració està paralitzada per diferents motius, fins a la seva resolució ens hem mobilit-
zat a altres zones on també existeix aquesta necessitat i podem seguir aportant els recursos que recollim 
al nostre territori per seguir desenvolupant el projecte.

#Greenbags
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La #LibraryProject és una iniciativa de base comunitària que sorgeix de la necessitat de la co-
munitat de residents en el camp. Es basa en la creació d’un espai on ampliar el coneixement i 
l’intercanvi de sabers entre els residents del camp. Aquesta iniciativa està recolzada per 
ACNUR que és qui ha facilitat que el projecte estigui dotat d’una infraestructura per al projecte. 
La resta d’agents del territori col·laborem en el projecte en forma de recursos com a donacions 
procedents d’escoles, instituts, universitats i centres culturals.

El projecte busca ser un lloc d’accés i promoció de la lectura, d’enriquiment personal i de trobada 
entre persones amb inquietuds similar,s a més de l’organització d’activitats proposades i planificades 
per tota la comunitat.

Projectes actius
#LIBRARY

Objectius
+ Facilitar l’accés als coneixements requerits pels residents.
+ Potenciar les habilitats dels usuaris mitjançant l’ampliació dels seus coneixements.
+ Contribuir a desenvolupar habilitats mitjançant l’accés a documents d’aplicació pràctica.
+ Crear un espai per promoure l’hàbit i el plaure per la lectura.
+ Fomentar l’esperit crític pel que fa a la saviesa.

Metes
+ Augmentar les seves possibilitats de projecció futura.
+ Incrementar les possibilitats d’ampliar les seves aptituds i coneixements.
+ Contribuir amb aquest espai al seu benestar i enriquiment personal.
+ Millorar l’accés a la informació de la seva situació actual.



10

Origen
Quan els primers voluntaris de VIO van estar en el camp de Filippiada van detectar l’absència d’un pro-
jecte que fos destinat a totes les persones integrants de la comunitat al complet comprenent totes les 
procedències, gèneres i edats. La majoria de les propostes d’activitats de la resta d’agents al territori, 
es destinaven a aspectes segmentats de la comunitat. 

Busquem aportar a la iniciativa la inclusió de tota la comunitat, tant en les donacions (volem posar 
especial atenció a buscar volums en tots els idiomes que conviuen actualment en el camp), com a la 
planificació d’activitats aptes per a tots els públics. Volem cobrir amb aquest projecte un ventall més 
ampli de residents atenent sempre totes les condicions culturals de cadascuna de les procedències 
que coexisteixen al territori. 

Funcionament
Actualment l’espai és gestionat per un dels residents del camp que és el responsable de la iniciati-
va, ell ja ha elaborat el seu propi sistema de cessió de llibres a més de l’organització del servei. Té un 
sistema de cessió basat en una llibreta on apunta quins són els documents/ llibres que s’emporta la 
persona usuària, anotant el número del seu habitatge i la data de lliurament. Un parell de dies abans 
a la data de venciment, s’acosta al seu habitatge per avisar de la caducitat del préstec i en el cas que 
vulguin renovar-ho, avisar-los que passin per l’espai a gestionar l’ampliació. A més, ens informa a la 
resta de col·laboradors de les necessitats que tenen de llibres que demanden les persones usuàries 
del servei. 

Volem contribuir-hi aportant idees i tasques com, establir un punt de coordinació de totes les dona-
cions que puguem reunir aquí a Espanya per enviar-les a Grècia, ajudar en el sistema de catalogació de 
les donacions, definir una ruta vehicular per a cada usuari, contribuir en el disseny i adaptació de l’espai 
i la seva senyalètica juntament amb les seves necessitats comunicatives, com per exemple el carnet 
de soci o el cartell amb el nom de l’espai, el reconeixement del personal necessari per cobrir l’horari 
establert fins a aconseguir documentació que acrediti la participació dels residents en el projecte per 
aportar al seu expedient de sol·licitud d’asil. 

A la planificació d’activitats conjuntes que volem treballar amb els residents, volem aportar algunes 
activitats inicials o participacions en projectes que hi són transversals:

+ Participació en un llibre col·lectiu internacional
+ Lectures comentades per especialistes de la zona
+ Lectures de poesia.
+ “Explica’m un conte” infantils i adults.
+ Tallers de manualitats.

#Library
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Treballem constantment per adaptar-nos a les necessitats que sorgeixen en la comunitat amb la qual 
col·laborem, aquestes necessitats solen tenir diverses particularitats, la primera és que varien constant-
ment a causa de la la fluctuació de residents, l’altra és que depenent del lloc de reubicació les condicions 
varien substancialment i estem procurant cobrir-les en la mesura que nostra agilitat ens ho permet.

A continuació llistem les accions que tenim actualment en desenvolupament, que al moment d’aconse-
guir la solidesa necessària, passaran a ser projectes en actiu.

#GreenBags
GreenBags és un una iniciativa que volem fer arribar a altres camps a part dels llocs en què operem 
actualment, per això mateix s’està explorant la possibilitat de fer-la arribar als següents llocs:
+ Altres camps 
+ City Plaza (Athens)

Projecte Sàhara
En col·laboració amb diverses ONGs que treballen a la zona del Sahara, estem desenvolupant un projecte 
basat a establir una línia regular de transport públic entre camps de refugiats. 

La donació dels vehicles procedeix de TMB amb qui, a més d’altres altres agents que treballen al territori, 
estem treballant per aconseguir els recursos necessaris per completar altres trams del projecte i així 
poder dur-lo a terme. 

Caravana Solidaria
S’està valorant la possibilitat de carregar un tràiler d’ajuda humanitària des de Sant Boi fins a Grècia/ 
Sèrbia amb tot el material que a Grècia és de complicat accés o adquisició.

#Breaking Borders
Volem fer una intervenció en la comunitat educativa des de la posada en pràctica de la crítica cons-
tructiva cap a la situació actual i la conversió del resultat en una pràctica artística col·lectiva i multi-
disciplinària. Els conceptes que col·loquem a l’espai central del debat per aconseguir la construcció d’una 
nova configuració local són els conceptes de “Refugi”, “Justícia” i “Inclusió”, què signifiquen aquests 
conceptes en el context actual i com volem adaptar el nostre imaginari quotidià a aquesta nova realitat. 
 
Treballarem conjuntament perquè la reflexió a la qual arribarem després del debat col·lectiu, es tradueixi 
en un pràctica artística a través d’una app en línia de treball col·lectiu i a la conversió d’aquest procés en 
dues peces d’art final en forma de mural col·laboratiu i projecte transmedia alhora. Volem construir 
amb els agents implicats una narrativa no lineal dels continguts del projecte i dotar d’especial importàn-
cia les propostes del col·lectiu adolescent per adaptar la ciutat a les persones nouvingudes. 

Xerrades informatives
En relació a les experiències viscudes pels voluntaris i la informació recaptada en el procés, s’estan plan-
tejant una sèrie de xerrades per a escoles, instituts i universitats per concienciar el nostre territori 
local referent a aquesta situació. 

Llibre colaboratiu
És un projecte que ens proposa Espiral Literària, un editorial que es dedica a editar llibres de persones 
que no tenen fàcil accés a l’edició dels seus treballs. 
La proposta tracta d’elaborar un llibre amb relats i articles de tota la comunitat vinculada a 
aquesta crisi, amb la intenció de dimensionar des d’una altra perspectiva la situació actual, per així 
poder entendre-la des d’altres mirades.

Els beneficis generats per la seva venda aniran destinats a Col·lectiu VIO per poder seguir contribuint a 
portar iniciatives i projectes allí on sigui necessari. 

Mapatge d’ong’s
En la relació constant amb les persones residents en els camps, hem començat a detectar que moltes 
d’elles necessiten ajuda econòmica per enviar als seus familiars a Síria. Arran d’això comencem a treba-
llar en un mapatge de la xarxa de connexions amb les ONGs espanyoles que estiguin al territori per 
així poder facilitar als necessitats punts on anar a sol·licitar aliments i ajuda humanitària.

Projectes
EN DESENVOLUPAMENT
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A continuació, relatem l’import dels recur-
sos econòmics utilitzats fins a dia d’avui i als 
projectes que han anat destinats. Per poder 
acreditar aquesta despesa, aportem l’accés a 
les factures del projecte perquè qualsevol per-
sona que estigui interessada pugui consultar 
aquesta informació.

 

Justificació econòmica

#GREENBAGS
Inici: Agost 2016

En 5 mesos 
hem comprat fruita 
i verdura per valor 
de quasi 10.000€

Comprem
uns 2.000€ al mes 
de fruita i verdura

Facturas online visibles a
goo.gl/zS9zvT

#GREENBAGS 
Despesa mensual 2016 (€)

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Total 2016

 

2.594€

2.133€

1.723€

1.393€

1.789€

9.632€
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Sociograma
Govern 

Grec

Afgans
Sirians

Refugiats

Voluntaris 
independents

Kurds

Palestins
Iraquià

VIO

Exèrcit
grec

Ong’s

Metges

Ajuntament 
Filippiada

Estructura de relacions dels diversos agents 
socials implicats en la cura de les persones 
desplaçades en aquesta situació d’emergència 
en el context grec any 2017, concretament en el 
camp de Filippiada, regió de l’Epiro.

Comunitat
local

Proveeïdors 
locals



14

VIO
[Voluntaris Independents Organitzats]

Col·lectiu VIO
info@colectiuvio.org
Febrer 2017


