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actives i pots anar consultant Google 

Maps per no perdre’t. El barri és més 

aviat caòtic, amb les voreres plenes 

d’obstacles. Comences a preguntar-te 

on t’estàs ficant...

Finalment arribes a Khora, un edi-

fici que fa cantonada en un carrer 

costerut. A la porta, hi ha uns nois 

d’aspecte, podríem dir, alternatiu. 

Preguntes si allò és Khora i una noia 

assenteix amb un somriure i et de-

mana si et pot ajudar en alguna cosa. 

Amb el teu anglès rovellat dius que ets 

un dels nous dentistes. “Dentist! Gre-

at!” exclama. I, amistosament, s’ofe-

reix a acompanyar-te cap a la clínica. 

Agafeu l’ascensor i ella es presenta. 

Malauradament no en recordaràs el 

nom, com tants d’altres. 

Arribes a la clínica després d’obrir-vos 

pas, la teva acompanyant, les teves 

Dues setmanes treballant a Khora

T’assabentes que hi ha una 

xerrada al COEC en què ex-

plicaran un projecte que es-

tan organitzant amb diverses ONG’s 

per atendre els refugiats que es troben 

a Grècia. Decideixes anar-hi, a veu-

re què expliquen. Un cop allà, t’ado-

nes que la iniciativa pinta molt bé i, 

abans que acabi la xerrada, ja estàs 

buscant dates per anar-hi. De segui-

da que arribes a casa, envies el correu 

a la Comissió Social, des d’on només 

et posen facilitats per tramitar tota 

la paperassa que es necessita. Parles 

amb el teu cap i li dius que et vols aga-

far dues setmanes lliures per anar a 

Grècia a fer de cooperant. Ell, que ja et 

coneix i sap que si no hi vas rebenta-

ràs, hi accedeix. Així que només que-

da comprar els vols i ja hi som, això ja 

va de debò. 

La setmana abans de marxar comen-

cen els nervis. Descobreixes que a 

Grècia coincidiràs amb la Laia, una 

bona amiga; això encara millora. Que-

des amb el Ventura, del COEC social, 

i t’explica com van les coses allà i et 

dona les claus del pis on t’allotjaràs a 

Atenes. Ara sí que va de debò del tot!

Divendres voles cap a Atenes. Així, po-

dràs coincidir amb la Claudia a Khora 

i aprendre el funcionament de la clí-

nica d’allà amb ella, que ja porta una 

setmana treballant-hi i marxa aquell 

diumenge. Arribes a Atenes, resulta 

que hi ha vaga de metro, així que has 

d’agafar un bus atapeït de gent per ar-

ribar a Khora. Hi arribes després d’una 

hora llarga dret al bus i de caminar 

una altra mitja hora sota el sol de les 

quatre de la tarda carregant les mot-

xilles. Per sort, tens les dades mòbils 
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anomenava el Ventura quan us vau 

trobar abans de marxar. Tothom et 

somriu. Et presentes i demanes per la 

Claudia. La Shahin t’explica que està 

a la reunió de cuina de Khora, que no 

trigarà a tornar. Reunió de cuina? et 

preguntes, no ho entens massa. Al cap 

de poc apareix la Claudia i us presen-

teu. T’explica allò de la reunió de cui-

na. Resulta que a Khora ho decideixen 

tot en assemblea i ve de la cuina per 

intentar que moderin la quantitat de 

sucre que la gent es posa al te. Com 

descobriràs més endavant, és una 

gran iniciativa, ja que hi ha persones 

que se’n posen set o vuit cullerades... 

La Khrista ha de marxar i la Claudia 

es torna a posar a la feina. Tu et po-

ses d’auxiliar per veure com funciona 

aquella clínica i quins criteris seguei-

xen a l’hora de treballar. Que contenta 

està la Claudia de tenir un ajudant que 

parli el seu idioma i que sàpiga què 

està fent! Ja feia una setmana que era 

l’única dentista i no tenia cap auxili-

ar ben format. La Khrista treballa ex-

cepcionalment, però es dedica més a 

tasques d’organització i gestió. No em 

vull imaginar l’estrès que deu haver 

passat! Al cap d’un parell d’hores aca-

beu la feina. Ha estat una bona presa 

de contacte amb la clínica de Khora. 

La Claudia i tu decidiu anar a fer un 

mos a prop i en Sebastian també s’hi 

apunta. El Sebastian és un noi de Liec-

htenstein que està fent de voluntari a 

Khora. Trobeu un bar que es veu força 

autèntic i, a part de confirmar el que 

ja sabies, que la cuina grega és bonís-

sima, els teus nous companys t’expli-

quen com funciona allò. 

Khora és una organització, una coo-
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motxilles i tu, a través d’una munió 

de gent que s’espera a fora. Això et co-

mença a recordar altres projectes de 

cooperació on has estat. Entres i tro-

bes un box que, salvant les distàncies, 

podria estar en una clínica de Catalu-

nya. Hi veus una cadira dental força 

correcta, cubeta d’ultrasons, canó de 

raigs X, un autoclau, una caixa de re-

velar radiografies... Però també hi ha 

coses que no encaixarien massa en 

una clínica catalana. Molta gent, par-

lant en molts idiomes, la majoria dels 

quals no entens... I tu encara sues. No 

saps qui t’ofereix un got d’aigua i l’ac-

ceptes encantat. Una dona se t’acosta 

i et somriu, és la Shahin, i et diu que 

la dentista que està treballant (pel 

que veus dedueixes que està fent una 

pulpectomia a un nen) és la Khrista. 

Ara ja vas posant cares als noms que 
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setmanes fins a molts mesos. És força 

freqüent que quan preguntes per què 

estan allà fent de voluntaris et res-

ponguin “vaig venir a visitar un amic 

un cap de setmana i vaig decidir que-

dar-me a donar un cop de mà... i d’això 

ja fa un mes i mig!”. 

El funcionament de la clínica dental 

de Khora és força similar a la de qual-
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d’informació de l’entrada, ajudar a la 

cuina o al menjador servint plats, vi-

gilar els nens a la guarderia, despat-

xar a la botiga, netejar l’edifici, anar 

al magatzem d’ajuda humanitària 

d’Elleniko a buscar allò que ofereixen 

a la free shop, comprar el menjar per 

als àpats que serviran aquell dia... Els 

voluntaris s’estan a Khora des d’unes 

perativa de voluntaris, formada per 

persones de molts països d’arreu 

del món i amb base en aquell edifici 

d’Atenes, que tenen llogat. Es finan-

cen mitjançant donacions privades. 

La majoria provenen del Regne Unit 

i Suïssa, per la qual cosa la majoria 

de voluntaris provenen d’aquests paï-

sos tot i que n’hi ha de tot arreu. Molts 

altres voluntaris també són refugiats 

que, mentre estan a Grècia esperant 

que es resolgui la seva petició d’asil 

en algun país de la Unió Europea, 

dediquen el temps a ajudar d’altres 

persones en la mateixa situació. El 

funcionament de Khora és totalment 

horitzontal i assembleari. Tot es de-

cideix en les reunions obertes a tot-

hom que es fan els dimarts al ves-

pre un cop acaba la jornada. Aquests 

group meetings són molt interessants 

de veure pels que desconeixem real-

ment el món assembleari i, sorpre-

nentment, àgils i resolutius a l’hora 

de tractar les diferents qüestions. 

A Khora s’ofereixen molts serveis per 

als refugiats: la free shop (una botiga 

gratuïta d’on els refugiats poden aga-

far allò que necessiten: roba, productes 

d’higiene...), classes d’idiomes i d’in-

formàtica, assistència legal per a les 

sol·licituds d’asil, ajuda per redactar 

currículums en diferents idiomes, se 

serveixen cada dia més de cinc-cen-

tes racions de menjar, guarderia per 

als nens mentre els pares es troben 

a l’edifici... I moltes altres activitats i 

serveis que se’ls van ocorrent a part 

de ,lògicament, atenció odontològica! 

Els voluntaris roten en horaris de 

matí i tarda pels diferents llocs de tre-

ball que hi ha a Khora: estar al punt 
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sevol altra, amb la peculiaritat que els 

auxiliars són voluntaris sense forma-

ció odontològica prèvia i els pacients, 

refugiats. El primer punt t’afecta molt 

si estàs sol com a dentista (pobra 

Claudia!), però si sou dos no hi ha cap 

problema, us auxilieu l’un a l’altre. Els 

voluntaris van rotant, però gaires pas-

sen per la clínica (no sé per què, entre 

els voluntaris, estar a la clínica no té 

tanta demanda com cuidar els nens 

a la guarderia), amb la qual cosa la 

majoria saben prou bé com netejar el 

cadira entre pacient i pacient, netejar 

l’instrumental, embossar-lo i posar-lo 

a l’autoclau. 

Un altre qüestió: el fet que els paci-

ents siguin refugiats té certes impli-

cacions. La primera és l’idioma. N’hi 

ha que parlen anglès o francès, però 

n’hi ha molts que no. La majoria par-

len àrab o farsi (persa, de l’Iran), però 

també kurd o urdú. Aquí juguen un pa-

per fonamental els traductors, la ma-

joria són refugiats voluntaris. Gairebé 

sempre n’hi ha, però, a vegades, s’han 

de buscar per l’edifici. Recordo que un 

dia necessitava un traductor de kurd i, 

després de voltar tot Khora demanant 

per algú que parlés kurd i anglès, vaig 

aparèixer a la clínica amb un nen de 

deu anys que se m’havia ofert per tra-

duir... i ho va fer molt bé! 

Un altre aspecte a tenir en compte és 

el pronòstic dels tractaments. En un 

pacient amb fàcil accés als dentistes, 

podem jugar-nos-la més i intentar sal-

var dents amb pronòstic dubtós. Però 

aquest no és el seu cas. Hem de fer 

els tractaments més predictibles per 

intentar ocasionar els mínims pro-

blemes als nostres pacients. Un altre 

punt important, sobretot pels que hem 

fet cooperació abans, és el fet que els 

refugiats sovint ja han fet tractaments 

odontològics. Aquí no és com al Sene-

gal (per exemple) on eres el primer 

dentista que ficava la mà en aquella 

boca. O sigui que pot ser que aquella 

dent amb una reconstrucció que fa 

mal ja tingui una endo feta. Trobarem 

pacients amb retenidors d’ortodòncia 

o ponts sobre implants. Aquella gent 

no fa tants anys podia anar al dentista 

com qualsevol de nosaltres.

Un cop posats en situació i amb la 

panxa plena, anem cap al pis. La Clau-

dia et posa al dia del funcionament. 

El pis on us allotgeu els voluntaris del 

COEC és a uns 25 o 30 minuts cami-
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ning (obrir fitxa i fer la primera visita) 

d’aquestes urgències en una llitera de 

la clínica. En aquell moment decidei-

xes si fas alguna cosa allà mateix (si 

tenen dolor) o els hi doneu visita per 

un altre dia. La Laia i tu aneu a tope i 

sempre hi ha pacients esperant. Cap 

a la una apareix una voluntària amb 

una safata amb plats per dinar. Us 

mireu. Comenceu a tenir gana però 

ara no podeu parar. La noia deixa la 

safata en una taula. Ja us ho menja-

reu quan tingueu un moment... Aquell 

moment arriba gairebé una hora més 

tard quan decidiu parar una estona i 

menjar. Una part del menjar pica. A la 

Laia no li agrada el picant i el deixa. 

Tu tens sort, et menges la seva part. Al 

cap d’uns moments, us torneu a posar 

a la feina. Els voluntaris canvien de 

torn a les 14.30. Us presenteu als nous 

que arriben i continueu treballant. La 

tarda és força igual al matí, un pacient 

darrere l’altre sense parar. Quan arri-

ben urgències, un dels dos es posa a 

contrast xocant. A només uns minuts 

caminant, a Khora, vius el drama dels 

refugiats que han hagut de marxar del 

seu país per culpa de la guerra i allà, 

a l’Acròpolis, pots veure milers de tu-

ristes intentant fer-se la millor selfie 

amb els monuments de fons. 

Finalment arriba dilluns, l’hora de la 

veritat. La Laia i tu aneu passejant 

fins a Khora. Gràcies al Google Maps 

no us perdeu. És un passeig força 

agradable, vorejant un gran parc i, 

després, pujant per un carrer amb for-

ça pendent (així no cal sortir a córrer 

al matí!) Arribeu a Khora, coneixeu els 

voluntaris que us ajudaran i, un cop li 

has ensenyat el que saps de la clínica 

a la Laia, us poseu a treballar. Molts 

pacients tenen cita prèvia. Altres sim-

plement arriben perquè han sentit que 

allà hi ha dentistes. L’objectiu és trac-

tar els pacients que tenien cita i in-

tentar solucionar la situació dels que 

no. Mentre un està amb un pacient a 

la cadira, l’altre pot anar fent scree-

nant de Khora. Tot i estar en un edifi-

ci força tronat, l’habitatge està acabat 

de reformar i té de tot: vitroceràmica, 

wifi, aire condicionat, dos lavabos, 

rentadora... I hi va una dona de fer 

feines de tant en tant. A més, el propi-

etari, el Nestor, és molt atent i intenta 

solucionar ràpidament qualsevol pro-

blema que tinguem. 

Només fa unes hores que has arribat 

a Atenes i ja estàs immers en un altre 

món. El dissabte, te’l passes treballant 

amb la Claudia a Khora i intentant 

memoritzar on és tot el material (per 

sort els calaixos tenen rètols indicant 

què contenen) i aprenent el funciona-

ment de la clínica. Dilluns, la Claudia 

ja no hi serà i amb la Laia tu seràs el 

veterà! Per sort, els dissabtes acostu-

men a ser més relaxats que els dies 

entre setmana. 

Diumenge, la Claudia marxa final-

ment i arriba la Laia. Aprofites per fer 

una mica de turisme amb en Sebasti-

an pels voltants de l’Acròpolis. És un 
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fer els screenings i decideix si s’espe-

ren o tornen un altre dia segons la gra-

vetat del seu cas i la quantitat de gent 

que s’espera a fora. Teòricament, es 

plega a les 18.00. Teòricament, aquell 

dilluns són quarts de vuit quan aca-

beu. Els voluntaris es queden netejant 

el box per al dia següent i la Laia i tu 

marxeu, necessiteu que us toqui l’aire. 

I, bàsicament, tots els dies a la clíni-

ca de Khora són així. Uns més caòtics 

en què s’acumulen els pacients, fitxes 

que no apareixen, nens que ploren... 

Això acostuma a passar els dies en 

què venen pacients dels camps de 

refugiats (gairebé tots infants). Hi ha 

altres dies més tranquils en què tot 

va com una seda, tens temps per di-

nar amb calma, no plora ningú, surts 

a l’hora... La Khrista sempre està per 

allà per si necessiteu alguna cosa. I 

si no hi és, només heu de trucar-la i 

apareix o us fa arribar el que li hagueu 

demanat ràpidament. 

A Khora hi passes moltes hores i hi 

passen moltes coses. Fas broma amb 

els voluntaris o amb els advocats que 

treballen davant vostre al quart pis. 

Un pacient ugandès es vol fer una foto 

amb tu, et menges sense voler el dinar 

de la Laia i li han de portar un altre plat. 

Una senyora fingeix trobar-se mala-

ment per colar-se al box i intentar que 

el tracteu sense tenir cita. Els volun-

taris s’equivoquen amb l’instrumental 

i tu no pots evitar riure... I els pacients 

acostumen a ser encantadors, molts 

no saben anglès, però tots s’esforcen 

a demostrar el seu agraïment. Tots et 

somriuen i això omple. Allà dins tam-

bé hi passen coses menys agradables: 

com una nena de set anys amb un 85 

completament destruït i un abscés 

important de molts dies d’evolució. 

Allò s’ha de treure i la nena té mol-

tíssima por, no para de plorar i cridar. 

Allò ho has de treure tu. No sé qui ho 

passa pitjor durant l’extracció. Per 

sort, tot passa ràpid, però se’t fa llarg. 

I se’t queda gravat. Un voluntari, refu-

giat sirià, sap molt bé com funciona 

una clínica dental. Resulta que el seu 

pare és dentista i ell li feia d’auxiliar. 

Diu que vol ser metge. Per desgràcia, 

la guerra va esclatar abans que entrés 

a la universitat. Massa similituds, tu 

també ets fill de dentista... No pots 

evitar mirar-lo i veure-t’hi reflectit. 

Aquell noi podria ser tu. Només l’at-

zar ha fet que la guerra esclatés al seu 

país i no pas al teu. Allò et fa pensar. I 

també se’t queda gravat. 

Per sort hi ha més moments bons que 

dolents. I fora de Khora també hi ha 

vida! Si quan plegues encara és de 

dia, un bon pla és pujar al turonet que 

hi ha més amunt. Es triga només un 

quart d’hora i té unes vistes especta-

culars d’Atenes, amb l’Acròpolis just 

al davant. I si no, tots els camins por-

ten a la plaça Exarchia. És el cor del 

barri i el punt de trobada de tothom. 

Allà coincideixes amb molts volun-

taris de Khora i també amb pacients. 

Molts et venen a saludar i a donar-te 



voluntaris no s’oblidin de netejar el 

filtre de l’aspiració”, “divendres vin-

drà un voluntari a qui vam treure un 

cordal per treure-li la sutura. És un 

anglès així alt, es diu John”... és im-

possible. Portes tant de temps allà 

ja... t’ho sents tot tan teu...

Finalment agafeu el taxi cap a l’ae-

roport. Vas veient aquells carrers 

que vas veure baixant del bus el 

primer dia. Aquell carrers tan caò-

tics, tot aquell desordre. Ara ja no és 

tan caòtic ni desordenat. Fins i tot 

aquelles lletres tan estranyes ja no 

t’ho semblen tant. 

I tornes a casa. L’endemà treballes. Però 

el teu cap encara està a Khora. Relativit-

zes els problemes d’aquí. Fa una setmana 

que has tornat i encara penses hi penses. 
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Participes en les discussions pel grup de 

whatsapp de la clínica d’allà... I ho trobes 

molt a faltar. Això enganxa. Esperes que 

molta altra gent hi vagi i s’hi impliqui 

com tu i els que hi van anar abans que 

tu. I només busques una altra setmana al 

calendari per poder tornar-hi. 

les gràcies. Alguns t’intenten con-

vidar a una cervesa, tu la rebutges 

amablement, amb sentiment de cul-

pa. Cada nit hi ha coses a fer. Sempre 

hi ha algun voluntari que et convida a 

sopar a casa seva o aneu a algun bar 

que heu descobert, o hi ha alguna fes-

ta per a prop. Molts plans per fer, però 

tu treballes l’endemà.

I així, treballant i treballant, treba-

llant i fen-te amic dels voluntaris, 

van passant els dies. I, de seguida, 

et sents superintegrat en aquell lloc. 

Com si hi haguessis estat tota la vida. 

Els voluntaris, que coneixes de fa li-

teralment quatre dies, són els teus 

amics de tota la vida tot i que sovint 

no en recordes el nom. Somrius a 

tothom amb qui et creues a l’edifici 

i, sovint, a fora i tot. Coneixes molta 

altra gent que també està cooperant 

a Grècia. Crees una vida a Atenes que, 

quan te’n vols adonar, arriba a la seva 

fi. No saps com ha passat tan ràpid, 

si acabes d’arribar! I, al mateix temps, 

sembla que hagis estat allà molt de 

temps, ho sents tot molt teu. La nit 

abans de marxar, a la festa de comiat, 

t’acomiades de tots els voluntaris, ara 

amics, emocionat. Hi has de tornar.

Les voluntàries que us rellevaran la 

setmana següent arriben i les reps 

com qui rep un convidat a casa seva. 

Els hi expliques com funciona tot. 

Elles escolten atentes, absorbint tot 

el que poden. Estan nervioses. Inten-

tes no oblidar res: “sobretot, que els 

Si vols fer-te voluntari, 
escriu un correu 

electrònic a:

social@coec.cat 

Dr. Blai Sales

Voluntari del projecte Dentist4Refugees 


