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Resum

En aquest estudi s’han analitzat, a partir de dades corresponents a diaris i a entrevistes,
els impactes de la COVID-19 a la frontera pirinenca i particularment a l’Espai Català
Transfronterer i Andorra. D’una banda, s’han pogut observar, en els períodes de
confinament d’un costat i l’altre de la frontera, els comportaments socials, les
conseqüències sobre els projectes de cooperació transfronterera en curs, les
manifestacions dels veïns fronterers, indignats davant del tancament de la frontera als
punts principals però també secundaris, la recrudència dels estereotips. D’altra banda,
s’ha pogut constatar l’adaptació a aquesta situació: pel que fa als projectes europeus en
curs, amb reunions virtuals, amb activitats transfrontereres entre municipis malgrat la
COVID-19.
Finalment, s’ha pogut esbrinar que davant la pandèmia la Comissió Europea va ser, en
un primer temps, molt lenta a prendre decisions adequades per a tots els membres i que
després, malgrat tot, cada estat va decidir en funció del seu territori sense tenir en
compte la dinàmica de les zones frontereres. Cada estat va tornar al concepte de pré
carré de Lluís XIV: materialització i tancament de les fronteres.

1
Metodologia i fonts

L’aproximació metodològica és qualitativa. D’una banda, s’utilitzen una sèrie
d’entrevistes semiestructurades en profunditat a una sèrie de persones rellevants de les
estructures transfrontereres com el País d’Art i d’Història Transfronterer de les valls
catalanes del Tec i del Ter, el País Pirineu-Mediterrània, l’Euroregió Pirineus
Mediterrània, l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, l’hospital transfronterer
de la Cerdanya, l’Europe Direct Pirineu i altres socis de projectes de cooperació
transfronterera en curs (POCTEFA: Programa Operacional de Cooperació
Transfronterera Espanya-França-Andorra). D’altra banda, es fa una anàlisi exhaustiva
de la informació apareguda als mitjans de comunicació sobre les conseqüències de la
COVID-19 en la frontera pirinenca.
Respecte a les entrevistes, s’ha seguit la metodologia proposada per Schmidt (2004, p.
254-258), de manera que s’han plantejat preguntes obertes per tal d’obtenir informació
rellevant per als objectius de l’estudi. En primer lloc, s’han definit els temes sobre els
quals es volia obtenir informació (impacte sobre els projectes, gestió ordinària, gestió
extraordinària, política de comunicació, tractaments mèdics pel que concerneix a
l’Hospital de Cerdanya, efectes del tancament de la frontera sobre la governança, la
vivència quotidiana de la cooperació transfronterera); a continuació, s’han preparat
preguntes específiques sobre cadascuna d’aquestes temàtiques; en tercer lloc, un cop
realitzades i transcrites les entrevistes, s’han establert categories d’anàlisi; finalment,
s’han analitzat les entrevistes d’acord amb aquestes categories i se n’han extret
generalitzacions. Les entrevistes, d’entre 60 i 120 minuts de durada, s’han fet a dotze
responsables d’estructures transfrontereres. Paral·lelament s’ha elaborat un qüestionari
enviat a vuit personalitats rellevants dels organismes de cooperació transfronterera.
Pel que fa a l’anàlisi dels mitjans de comunicació, s’ha utilitzat el marc d’anàlisi
qualitativa de continguts (AQC), una metodologia que deriva de les ciències de la
comunicació i que s’utilitza per a l’estudi sistemàtic de material comunicatiu provinent
de diferents mitjans (Mayring, 2004). L’AQC consisteix a rastrejar de manera
exhaustiva els documents que aborden la qüestió objecte d’estudi durant un període
determinat i registrar-los degudament (mitjançant la creació d’un repositori) per a
analitzar-los a posteriori. S’han escollit una sèrie de diaris d’àmbit local, regional i
nacional, i les cerques sistemàtiques s’han fet mitjançant les versions digitals excepte
per L’Indépendant, diari de la Catalunya del Nord. Per a això, s’han fet cerques
restringides a cadascun dels mitjans de comunicació seleccionats mitjançant l’opció
site: amb la següent cadena de cerca a Google (en la llengua del mitjà de comunicació:
català, espanyol o francès): (covid OR covid-19 OR coronavirus). Després s’ha creat
una base de dades dels 99 articles dels mitjans de comunicació repartits de la manera
següent: 36 articles corresponen a la mobilitat, 15 a l’economia, 11 a la cooperació
transfronterera, 8 a la salut, 7 a les estadístiques, 12 a les decisions de la Unió Europea,
10 a diversos. S’hi van afegir els informes de la Comissió Europea, de la MOT (Missió

Operacional Transfronterera, París), del Consell Departamental dels Pirineus Orientals,
de la Fundació Robert Schuman, del Fons del Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra, de
comunicacions d’universitaris i investigadors sobre aquesta temàtica. Els resultats s’han
filtrat per data de publicació (entre el 13 de març de 2020, moment en què es decreta el
confinament, i el 31 de maig de 2021). Les dades obtingudes d’aquesta anàlisi han
servit per complementar i documentar la informació extreta de les entrevistes.

2
Els impactes de la COVID-19 sobre les fronteres europees

Es va viure una crisi sanitària sense precedents en la història contemporània. Amb
l’arribada de la pandèmia de la COVID-19, que va fer més de 200.000 morts al
continent, Europa va fer front a una equació irresoluble. Així, va haver de tornar sobre
les decisions preses pels estats sobre la supressió dels controls a les fronteres interiors,
principi fundador de l’Espai Schengen, creat el 1985, que agrupa 26 estats dels quals 22
són membres de la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa, i que
mai havia estat tan alterat en el seu funcionament a causa de restriccions estrictes
instaurades al si del seu territori, però també a les seves fronteres exteriors. Aquestes
van ser aixecades progressivament en la majoria dels estats membres a partir del 15 de
juny. A escala de les fronteres interiors, els estats van prendre disposicions iconoclastes
i van establir restriccions més o menys estrictes dels desplaçaments de població.
No va ser un tancament de les fronteres segons els estats, sinó un restabliment temporal
dels controls a les seves fronteres. De fet, no eren senzills controls sinó restriccions,
terme que no apareix mai en el text dels Acords de Schengen. L’Estat francès va
motivar el tancament de les seves fronteres pretextant una amenaça terrorista o la lluita
contra el crim organitzat, dispositu que es va utilitzar en el període dels atemptats del
2015.
A principi del 2020 estàvem convençuts que el compromís dels ciutadans a les regions
frontereres era important a fi d’instal·lar polítiques públiques coherents per a espais
transfronterers que concerneixen necessitats concretes de les persones que viuen en
aquests territoris. El mes de març de 2020 es van tancar nombroses fronteres en l’Espai
Schengen. En un primer moment, els treballadors transfronterers no van poder anar a
treballar a l’altre costat de la frontera, ni a comprar, ni a visitar la família. El que els
ciutadans europeus consideraven adquirit no era autoritzat i es van començar a prendre
iniciatives a fi de sensiblitzar els polítics sobre la situació amb aquest eslògan: «Les
fronteres no són responsables de la pandèmia de la COVID-19.» Va esdevenir clar que
les autoritats locals, els eurodistrictes, les euroregions… tenien un paper per donar
suport i estructurar iniciatives. Calia ser més innovadors, més eficaços, més creatius,
inventar noves eines i mètodes a fi de continuar treballant fins i tot en temps de
pandèmia.

3
Anàlisi dels impactes de la COVID-19 en l’Espai Català
Transfronterer (ECT) i Andorra

Des del primer confinament, el 15 de març de 2020, es va poder constatar que els
governs van fer front a la pandèmia declarada provinent de Xina. A escala de la Unió
Europea (UE), els estats membres van decidir, però no alhora, cadascú pel seu costat, de
tancar les fronteres utilitzant l’article 2 del Tractat de Schengen.
A partir dels articles de diaris, d’informes i de comunicacions vam poder analitzar els
impactes de la COVID-19 i més específicament a l’Espai Català Transfronterer. «Està
format pel Departament dels Pirineus Orientals (Catalunya del Nord) i les comarques de
la demarcació de Girona, incloent-hi el conjunt dels municipis de la Cerdanya.
»Dades clau
• Població: 1.208.000 habitants
• Superfície: 10.246 km2
• Territoris: 13 comarques històriques, 447 municipis
• Creixement demogràfic: mitjana superior a un 2% anual
»Dades econòmiques
• 2 aeroports: Perpinyà i Girona
• 2 ports de comerç: Palamós i Portvendres
• Més de 7 milions de turistes a l’any
• Més de 40.000 pimes
• Més de 200.000 hectàrees de terres agrícoles
• Una xarxa densa d’infraestructures logístiques i de comerç transeuropeu
»Ambdues regions formen un espai natural compartit marcat per una història, una
identitat i una cultura comunes. A banda i banda de la frontera entre Espanya i França,
el territori presenta moltes complementarietats econòmiques i territorials.
»Situat entre la Mediterrània i el Pirineu, l’Espai Català Transfronterer es caracteritza
per la seva diversitat geogràfica i paisatgística constituïda per una franja litoral
mediterrània, de dues planes al·luvials i de relleus pirinencs de mitjana i alta muntanya
(figura 1). En l’aspecte urbà, les aglomeracions de Perpinyà i de Girona concentren gran
part de la població i de les infraestructures.
»L’Espai Català Transfronterer s’aprofita d’una situació geogràfica i estratègica
privilegiada. Actualment, el territori és una zona de circulació de persones i de
mercaderies que s’ha convertit en un centre logístic de primera magnitud europea.

FIGURA 1.

L’Espai Català Transfronterer

FONT: Consell Departamental dels Pirineus Orientals.

»Aquestes sinergies s’integren en una activitat econòmica articulada per una xarxa de
petites i mitjanes empreses i de sectors d’activitats complementàries com la indústria,
l’agricultura, els serveis i el turisme.
»Gràcies a un bon clima, uns espais naturals preservats, un patrimoni històric, cultural i
gastronòmic considerable i una oferta diversificada d’activitats durant tot l’any, l’Espai
Català Transfronterer es beneficia de bones condicions per generar un turisme de
qualitat.
»La Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals treballen
conjuntament per harmonitzar i estructurar l’Espai Català Transfronterer. Ambdues
institucions han planificat una política comuna d’ordenació territorial amb l’objectiu
d’aportar solucions concretes als obstacles generats per la presència de la frontera en els
sectors de l’ocupació, dels serveis, dels mitjans de comunicació, del turisme, de la
cultura, del medi ambient o de la joventut.»
3.1.
3.1.1.

Mesures de control sobre la frontera
Primer confinament

El president de Catalunya d’aleshores, Quim Torra, va anunciar el vespre del 13 de
març el confinament total de Catalunya. Va informar que havia demanat ajuda a
Espanya per suspendre les línies de tren, l’accés per carretera i el trànsit aeri i portuari.
Aconsella que tothom (joves, grans, adults, menors d’edat) eviti qualsevol viatge,
qualsevol activitat que no sigui imprescindible. Llavors el govern espanyol i el ministre

de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, van decidir de tancar les fronteres terrestres
amb França el 16 de març de 2020. Amb la prohibició unilateral d’Espanya de
traspassar la frontera, només es permetrà l’entrada de ciutadans espanyols, residents
espanyols i treballadors fronterers a Catalunya. L’anunci arriba poc després que la
Comissió Europea recomani tancar les fronteres externes d’Europa. Catalunya va
demanar a Espanya que anés més enllà i va prohibir qualsevol sortida de casa, en el seu
territori, durant el període de confinament.
A més a més, a partir del 15 de març, davant de la progressió ràpida del coronavirus que
va infectar 4.500 persones, s’ha pogut constatar que el primer ministre francès Édouard
Philippe va decidir de tancar els restaurants, les cafeteries, els cinemes, les discoteques i
altres establiments públics i empreses no essencials. Seguint aquesta decisió, el govern
va passar a la fase 3 de l’estat d’alarma, com va comentar Jérôme Salomon, director de
Sanitat:
«Estem davant d’una epidèmia ràpida i inicial en territori nacional; som al que s’anomena fase 3, és a dir,
que ara hem de fer-ho tot per contenir, frenar, alentir aquesta corba epidèmica. Hem vist massa gent a les
cafeteries, als restaurants. Això em faria feliç en èpoques normals, però durant unes setmanes no és el que
hem de fer.»

Per tant, va anunciar una restricció de les trobades populars i les reunions familiars o
amistoses, i una presa de consciència comuna quant al respecte a les normes establertes.
El 16 de març, el president francès, Emmanuel Macron, va expressar a la televisió:
«Estem en guerra!… L’enemic és allà, invisible, però ens hem de mobilitzar! Faig una crida a tots els
francesos a juntar-se a aquesta unió nacional que ha permès al nostre país superar tantes catàstrofes en el
passat. […] Demà a partir del migdia es tancaran les fronteres de l’Espai Schengen. […] He decidit
reforçar encara més les mesures: A partir del migdia de demà i durant almenys quinze dies, els nostres
desplaçaments es reduiran molt, no hi haurà reunions a l’aire lliure. […] Els que no respectin aquestes
normes seran sancionats.»

Va comentar també que es presentaria un projecte de llei que permetria al govern
respondre a l’emergència, legislar si era necessari per ordenança en àrees estrictament
relacionades amb la gestió de la crisi. Es va demanar a la població de ser responsable i
respectar les normes, però van preveure sancions en cas d’incompliment o oposició. És
a dir, que les persones que viatgessin havien de poder justificar el seu viatge: que no fos
possible el teletreball, per fer compres indispensables, per motius de salut o per motius
familiars imperatius. Un gran nombre d’espais públics van ser completament tancats als
visitants: tots els de la vora del mar, els parcs, els boscos i els edificis culturals. Totes
les activitats religioses van ser aturades.
Són els cossos policials (es desplegaran a França 100.000 policies i gendarmes) els qui
vetllen pel compliment de la queda i els qui s’encarreguen de sancionar els qui la
incompleixin. La multa per l’incompliment de la queda és de 38 €… inicialment. Però
podrà anar ràpidament fins a 135 €, i després, a 1.500 € en cas de reincidència delictiva
en un termini de quinze dies. Posteriorment, aquest import es revisa a la baixa, amb una
multa de 200 € en cas de reincidència delictiva i un augment de 450 €. En cas de
verbalització més de tres vegades en trenta dies, la multa és de 3.750 € i es penarà amb
6 mesos de presó. Emetre un certificat fals era considerat un delicte.

Així doncs, el 17 de març de 2020, a la Catalunya del Nord, alguns camions circulaven
per l’autopista A-9 al matí en direcció a Catalunya o en sentit contrari després de les
últimes decisions governamentals i europees. «La circulació entrant i sortint de
mercaderies va continuar», tal com va confirmar la Prefectura dels Pirineus Orientals,
amb una autorització que permetia, en particular, continuar la importació i l’exportació
d’aliments peribles o essencials, així com dels productes farmàceutics.
Des del 10 d’abril de 2020, excepte les mesures adoptades per combatre la propagació
de la COVID-19, s’ha intensificat el control fronterer a tots els punts de pas autoritzats a
la Catalunya del Nord, al Portús, a la Cerdanya.
El DIDPAF (Direcció Interdepartamental de la Policia de Fronteres) de Perpinyà va
establir el 17 de març un sistema reforçat de controls entre França i Espanya. Es van
denegar centenars d’entrades al territori.
L’objectiu d’aquesta operació era múltiple: comprovar el sistema de control
transfronterer, fer un inventari de la realitat del trànsit i identificar, si cal, qualsevol pas
fora dels punts autoritzats. Els ciutadans cada vegada més recalcitrants intentaren obrirse pas per accessos secundaris i altres petits camins coneguts des de temps remots i que
van servir tant per al contraban com per a l’exili republicà espanyol. La vigilància, des
del cel, va constituir una acció addicional per a la policia de fronteres i van ser
programades més intervencions d’aquest tipus.
A la Cerdanya, des d’un punt de vista sanitari, a Llívia va ser prohibida l’entrada a la
vila als cerdans de la Catalunya del Nord sense justificació extraordinària, excepte al
personal de l’hospital transfronterer de Puigcerdà.
«Després de l’entrada en vigor la nit del diumenge 29 al dilluns 30 de març del decret llei espanyol que
prohibeix tots els moviments no essencials del territori, només els francesos que treballen a l’àmbit mèdic
estan autoritzats a traspassar l’enclavament de Llívia amb un certificat autoresponsable de desplaçament.»

Els alcaldes de Llívia i d’Estavar van prendre decisions per tal de controlar els
desplaçaments de la població forània al territori cerdà.
Així, van declarar:
«Per a nosaltres, no es tracta de procedir a un tancament total de fronteres, però no cal més circulació
transfronterera no essencial. Només els ciutadans dels estats membres de l’Espai Schengen i de la UE,
així com els ciutadans del Regne Unit podran entrar a la nostra àrea de circulació comuna.»

A Espanya, la restricció entra en vigor des de la mitjanit i durarà fins que s’acabi l’estat
d’alarma. Fins a aquest moment, només podran accedir al territori nacional ciutadans
espanyols, residents a Espanya, treballadors transfronterers i aquells que acreditin
documentalment causes de força major.
El 16 de març de 2020, a la frontera del Pertús, que separa França i Espanya, la Policia
Nacional espanyola i els Mossos d’Esquadra es van repartir les tasques de control en un
desplegament conjunt coordinat per la Subdelegació del Govern de Girona. De la banda
francesa, la policia de les duanes organitza la vigilància. Els agents de la Policia
Nacional filtren el trànsit per assegurar que només circulin entre els dos països els
vehicles autoritzats.

El tancament de fronteres terrestres no afectarà el transport de mercaderies per assegurar
la cadena de proveïment; tampoc afectarà membres d’oficines diplomàtiques i
consulars. Els ciutadans de nacionalitat espanyola que estiguin fora del país en aquest
moment podran tornar. No afecta Gibraltar ni Andorra. Per poder restablir els controls
fronterers intervindran agents dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, l’exèrcit i
també les policies autonòmiques.
Són els cossos policials els qui vetllen pel compliment de la queda i els qui
s’encarreguen de sancionar els qui la incompleixin. El govern català va fixar excepcions
a les restriccions, com ara els desplaçaments per motius sanitaris o laborals. Els
ciutadans hauran de dur un certificat d’autoresponsabilitat descarregable des del web del
Departament d’Interior. Les multes per l’incompliment de la queda poden anar dels 300
fins als 6.000 euros. La xifra variarà en funció de les circumstàncies de la sanció; per
exemple, si hi ha reincidència o desobediència davant de l’autoritat, el preu a pagar serà
més elevat. Malgrat tot, segons el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, no es preveuen
detencions per l’incompliment d’aquesta mesura.
Les cases d’esbarjo dites puticlubs, situades en gran part a la Jonquera i pobles veïns,
van jugar amb la llei per mantenir la seva activitat de prostitució. Per lluitar contra la
propagació del virus, la consellera de Salut, Alba Vergés, va donar l’ordre de tancar tots
els puticlubs de la comarca.
«No tenia sentit, era una incoherència de tenir la vida nocturna prohibida i de mantenir oberts altres llocs
que feien activitats d’aquest tipus.»

A Andorra, que no forma part encara de la UE,1 El 16 de març va circular un rumor a
causa de l’estat d’alerta decretat a Espanya. El Govern andorrà va deixar clar a les
xarxes socials que les seves fronteres no estaven tancades, però les autoritats havien
establert restriccions. El portaveu del Govern d’Andorra, Eric Jover, va aclarir la
situació en una roda de premsa:
«Les restriccions de trànsit no dificulten les connexions d’Andorra a Espanya i França. No hi ha
tancament de fronteres.»

Així va ser possible passar la frontera andorrana per a treballadors transfronterers, per a
residents i per a viatges relacionats amb la salut i els negocis. D’altra banda, el Govern
va adoptar una mesura conseqüent aprovant un decret que limitava la venda de tabac i
alcohol només als residents d’Andorra. Per tant, va ser impossible per als estrangers
proveir-se de cigarrets. La decisió és excepcional. Es tracta d’una mesura més per reduir
la propagació del virus limitant el volum de persones que entren o surten d’Andorra.

3.1.2.

Segon confinament

La frontera cerdana es manté permeable tot i el segon confinament, a diferència del
primer confinament. No està del tot tancada oficialment ni físicament, el confinament
domiciliari a l’Estat francès i el perimetral al Principat es fan notar a la Cerdanya.
1.

Acord de negociació amb la UE a partir del 2015.

L’alcalde d’Estavar, i vicepresident de la comunitat de municipis que agrupa la majoria
de municipis de l’Alta Cerdanya, Laurent Leygue, admet que en aquest segon
confinament:
«Ens demanen que fem els mínims desplaçaments necessaris, però a Estavar ens queda molt més a prop
Llívia que Sallagosa, que són les dues poblacions més properes amb comerços.»

Així doncs, el creuament de la frontera amb pobles a prop de Llívia o Puigcerdà es fa
més o menys sense problema. Això ens demostra que el segon confinament no és tan
rigorós. La circulació entre l’Alta i la Baixa Cerdanya no s’ha aturat, ja que els controls
policials no són permanents i tampoc no s’han posat murs de formigó als passos
fronterers com sí que s’ha fet, per exemple, a Costoja, on, des del 10 d’abril de 2020, la
frontera s’ha vist doblement tancada al trànsit al pont fronterer.
A la «ratlla», límit fronterer entre les dues Cerdanyes, esdevinguda per la primera
vegada frontera, s’hi ha instal·lat una barrera, i un punt de control amb presència
humana contínua, de dia i de nit, per part de les autoritats espanyoles i catalanes i
franceses.
A Espanya, el segon confinament va començar el 7 de juliol de 2020, amb els casos de
Lleida i el Segrià, amb més de 200.000 persones afectades a causa dels rebrots de la
COVID-19, i va continuar amb el tancament de tota la Catalunya del Sud, tal com va
demanar la Generalitat de Catalunya. A les comarques més afectades, per tant, es
recomana que els residents no surtin de casa, excepte per anar a treballar, comprar
articles de primera necessitat o per casos de força major, com ara rebre atenció mèdica,
etcètera.
Les mesures també estableixen restriccions: està prohibit reunir-se més de deu persones,
es redueix a la meitat la capacitat d’acollir clients als bars i als restaurants, es tanquen
les discoteques, els cinemes, les sales d’esports i els camps d’esports.
També es prohibeixen les visites a les llars de jubilats i es recomana que els centres
comercials controlin l’accés i reforcin les mesures d’higiene. Afecta tant l’àmbit públic
com el privat, la celebració de casaments, els serveis funerararis i els religiosos. En el
marc d’aquestes noves mesures sanitàries, les botigues poden romandre obertes, però
amb la condició d’incrementar les mesures de precaució i higiene i realitzant controls
d’accés.
Després d’això, a diferència del primer confinament estricte implementat i del del mes
de juliol, Catalunya va escollir un confinament perimetral i municipal de caps de
setmana. Concretament, els catalans ja no podran sortir de casa (excepte per a
emergències mèdiques o per a comprar aliments) des del divendres a les 6 del matí fins
al dilluns a les 6 del matí, o tres dies a la setmana. I això durant quinze dies. També
podran anar al lloc de treball. Però els treballadors que vulguin entrar o sortir del
territori han de rebre un certificat del seu empresari.
A Andorra, a partir del 28 d’octubre de 2020 es van aprovar noves mesures
excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus
SARS-CoV-2, per continuar reduint la taxa de reproducció de la pandèmia. No hi haurà
un confinament però prorrogaran mesures com l’exercici del teletreball, reunions de
feina virtuals, agrupacions de dues persones com a màxim, bars i restaurants tancats i
escoles obertes amb l’ús de la mascareta. Es mantenen les activitats extraescolars.

A més a més, tenint en compte les mesures establertes per la Generalitat de Catalunya,
la frontera continua oberta entre la Catalunya del Sud i Andorra, si bé l’entrada i sortida
al territori català queda restringida sense motiu justificat. En tots els casos s’ha de portar
el certificat autoresponsable de la Generalitat de Catalunya i, si és possible, un
document justificatiu.
3.1.3.

Tercer confinament

A la frontera, la Prefectura de Perpinyà, que representa l’Estat francès, va ordenar el 18
de gener de 2021 el tancament de cinc vies secundàries frontereres entre les comarques
de Girona i la Catalunya del Nord: el coll de Banyuls, que comunica Espolla amb
Banyuls de la Marenda; el coll de Manrella, entre la Vajol i Morellàs i les Illes; el pont
del riu Major, entre Maçanet de Cabrenys i Costoja, i en dues vies de la Cerdanya que
comuniquen Àger i Puigcerdà amb l’Alta Cerdanya. En algun cas, com al coll de
Banyuls i al pont del riu Major, l’administració francesa va col·locar blocs de formigó
al mig de les carreteres per impedir el pas.
Aquesta decisió no fa cap referència a restriccions per la pandèmia. S’argumenta el
tancament per l’amenaça terrorista, el control de la immigració i l’ordre públic en
relació amb l’ús d’aquestes vies per a tràfic de drogues o contraban, i la voluntat del
president de la República Francesa, Emmanuel Macron, de reforçar els controls
fronterers. L’impacte pel tancament d’aquestes vies serà limitat en la fluïdesa de la
circulació transfronterera. L’article 2(2) dels Acords de Schengen permet restablir de
manera temporal un control de les persones a les seves fronteres o en algunes regions
d’un país per raons d’ordre públic o de seguretat. A l’Estat francès és el prefecte qui ho
decreta.
A aquestes mesures de tancament s’ha afegit una altra mesura anunciada pel primer
ministre, Jean Castex, per fer front a la progressió de l’epidèmia de COVID-19 a
França: la prova PCR serà obligatòria per a qualsevol persona que arribi a l’Estat
francès des d’altres països de la Unió Europea. La decisió va entrar en vigor el dilluns 1
de febrer de 2021. Els controls van començar el mateix dia a l’entrada de l’autopista
A-9. Segons Yannick Garden, portaveu de la Policia Aèria i de Fronteres de Perpinyà:
«L’objectiu és controlar tants cotxes com sigui possible.»
Tanmateix, els conductors i passatgers més grans de deu anys han de fer-se una prova
PCR de menys de 72 hores. Si no és així, la policia té la possibilitat d’obligar les
persones a tornar cap a Espanya o cap a França. Després de pagar la multa, el
conductor, ja sigui francès o d’una altra nacionalitat, pot continuar el viatge. Només un
cas preveu el retorn del conductor estranger a Espanya: si la seva prova és positiva i el
seu estat de salut permet aquesta devolució. Els conductors de camions, els treballadors
transfronterers i les persones que viuen 30 quilòmetres a banda i banda de la frontera no
es veuen afectats per la prova PCR.
El govern espanyol i la Generalitat de Catalunya van aplicar la mesura de la prova PCR
obligatòria des de novembre de 2020 a ports i aeroports. El 7 de gener de 2021 i durant
deu dies, fins al 17 del mateix mes, Catalunya torna al confinament comarcal tots els
dies de la setmana a excepció dels desplaçaments essencials: tots els comerços no
essencials tancaran els caps de setmana i els centres comercials cada dia. La Cerdanya i
el Ripollès, fins ara sota confinament comarcal, tindran les mateixes mesures que la
resta del territori català. Després d’això, la Generalitat de Catalunya, a través del
Procicat, va prorrogar les restriccions amb la queda i el confinament municipal, i dues

setmanes més, fins al 7 de febrer, a causa de la variant britànica. I de nou, fins al 24 de
gener, es manté la impossibilitat d’entrar o sortir del territori català sense motius
justificats per anar a l’Estat francès o al Principat d’Andorra. Aquesta decisió suposa
que continua la limitació que impedeix l’arribada de turistes al Principat.
El 20 de gener del 2021, el delegat del govern català a França demana als francesos que
no vagin a Catalunya, atès que tot i el fort deteriorament de la situació sanitària a
Catalunya, alguns francesos continuen comprant-hi:
«És una responsabilitat, de manera que si no teniu un motiu que sigui una de les excepcions, no vingueu a
Catalunya, ara no és el moment i està prohibit.»

Per tant, Espanya i Catalunya van restablir temporalment els controls fronterers amb
França i més especialment a la Jonquera davant l’avanç de la tercera onada de COVID19. La mesura entrarà en vigor a partir del 31 de gener i s’allargarà fins al dimecres 10
de febrer. L’ordre del Ministeri de l’Interior estableix que durant aquest període només
es permetrà la circulació de persones per motius laborals, per visitar cònjuges o parelles,
i la de residents o estudiants. La reintroducció d’aquests controls s’estableix mitjançant
l’ordre firmada pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i detalla les
persones a les quals es permetrà l’entrada a territori espanyol: ciutadans espanyols i el
seu cònjuge o parella —i aquells ascendents o descendents que visquin a càrrec seu—,
residents a Espanya, així com estudiants que cursin els seus estudis a Espanya; residents
en altres estats membres que es dirigeixin al seu lloc de residència habitual; treballadors
transfronterers, sanitaris i del transport; i aquelles persones que acreditin
documentalment causes de força major, situació de necessitat o motius humanitaris.
A Andorra, malgrat que el primer ministre Jean Castex va anunciar que qualsevol
entrada a França i qualsevol sortida del nostre territori des d’un país de fora de la Unió
Europea «estaria» prohibida «a partir del diumenge 31 de gener de 2021», el decret
núm. 2021-99 del 30 de gener 2021 de l’Estat francès, en l’article 57-2-1 diu que:
«Es prohibeixen els següents desplaçaments llevat que es basin en un motiu personal o familiar
primordial, un motiu d’emergència sanitària o professional que no es pugui ajornar:
»1r. Entre el territori metropolità i un país estranger que no sigui de la Unió Europea, Andorra, Islàndia,
Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino, la Santa Seu o Suïssa»

Per tant, confirma que les fronteres amb Andorra i els altres petits estats europeus estan
obertes, però que no es recomana viatjar. Per arribar al Principat d’Andorra no es
demanarà cap prova PCR a la frontera. Tot i això, n’haureu de presentar una per fer el
viatge de tornada a França. Hi ha l’obligació de presentar una prova PCR negativa
inferior a 72 hores per accedir al territori francès des de qualsevol país d’Europa i, per
tant, des d’Andorra. Aquesta mesura s’aplica a totes les fronteres, ja siguin terrestres,
aèries o marítimes. Hi ha excepcions (subjectes a documents justificatius) per als
habitants de «zones de vida transfrontereres» i «per un període inferior a 24 hores». Es
tracta de residents molt exactament en un radi de 30 km al voltant del domicili, és a dir,
per a Andorra, poca gent, ja que els cerdans no entren en aquesta distància. Altres
excepcions: per als professionals del transport per carretera, així com per als
treballadors transfronterers. N’existeix una altra per als «residents a Andorra que han

d’anar a la regió d’Occitània» per «motius imperiosos» i amb la presentació de
documents justificatius (emergències mèdiques o familiars, així com viatges
d’estudiants). Per a la resta de viatges de la regió, caldrà mostrar una prova PCR
negativa.
3.1.4.

Quart confinament

A França va començar el 3 d’abril de 2021 el quart confinament total. A Catalunya va
ser el 19 de març en dinou comarques i a continuació el tancament de les fronteres. A
més, més d’una vegada els gendarmes francesos van haver d’instal·lar una barrera per a
filtrar l’entrada del Pertús i del Pas de la Casa perquè els vehicles que desitjaven entrar
als pobles del Pas de la Casa i el Pertús poguessin comprar cigarrets, alcohol o
productes alimentaris. La prova PCR era obligatòria per tornar al territori francès,
excepte a la frontera entre França i Andorra per als habitants de l’Arieja i de la
Catalunya del Nord. Pel que fa a França, per als CRS (la Companyia Republicana de
Seguretat de l’Estat francès) que van venir a reforçar la Policia de Fronteres dels
Pirineus Orientals, les instruccions són les mateixes, amb la sol·licitud del lloc de
residència, la destinació, el document d’identitat, el certificat de viatge durant la queda.
Tots els vehicles són inspeccionats. El 14 de març de 2021 hi va haver una manifestació
amb unes 400 persones a Costoja que van fer pressió per reobrir cinc carreteres
transfrontereres: el coll de Banyuls, el coll de Costoja, el coll de Manrella a les Illes, el
camí d’Ajà a Palau de Cerdanya i el coll de la Vinyola a la Tor de Querol, que
connecten la Catalunya del Nord amb la del Sud. Al mes de gener de 2021, la Prefectura
dels Pirineus Orientals va anunciar el tancament de cinc carreteres «secundàries» que
connectaven França i Espanya. Una decisió justificada per prevenir l’amenaça terrorista
i lluitar contra la immigració il·legal. Aleshores, es van mobilitzar diferents estructures i
associacions com per exemple el col·lectiu Esborrem la Frontera contra el tancament del
pas amb blocs de formigó o plàstics, que va instal·lar l’11 de gener la Prefectura dels
Pirineus Orientals, segons una decisió estatal que no va ser comunicada als càrrecs
elegits dels municipis i comunitats de municipis afectats. A més d’aquestes limitacions,
el tancament d’aquesta frontera va ser frustrant en aquesta regió on viuen catalans del
nord i del sud amb relacions molt estretes des de temps remots.
«La frontera no és un gadget. Aquí, al Vallespir, és realment una cosa amb la qual
vivim. Tots tenim família, amics, a l’altra banda», va explicar l’alcaldessa dels Banys
d’Arles i Palaldà, Marie Costa.
Els blocs de formigó van ser trets i es va reobrir la circulació de vehicles pel coll de
Costoja el 3 de maig de 2021. Però per continuar vigilant aquesta carretera es van
establir controls fixos segons una decisió de la Prefectura dels Pirineus Orientals. Els
blocs de formigó pel coll de Banyuls van ser enretirats i els vehicles podien circular des
del 2 de juny de 2021. El col·lectiu per a l’obertura dels passos frontereres Obrim
Passos diu que l’alcalde de Banyuls de la Marenda, Jean-Michel Solé, va fer gestions
amb la Prefectura dels Pirineus Orientals per aconseguir el compromís de reobrir-lo.
L’entitat havia convocat una concentració manifestació en aquest punt per dissabte però
va decidir canviar-la de dia i lloc. Va tenir lloc el 19 de juny al coll de Manrella, un dels
tres passos que encara continua tancat.
Espanya va exigir una prova feta tres dies abans de travessar la frontera, segons el BOE
publicat el 27 de març 2021, per als ciutadans francesos cap a Catalunya. La mesura,
que es pren per «reciprocitat» i d’acord amb les restriccions que ja aplica l’Estat
francès, fa que tots els vehicles siguin controlats: amb el DNI, el certificat de trànsit i,

per descomptat, la famosa prova PCR de menys de 48 hores. Tanmateix, es van
preveure excepcions per als transportistes, els treballadors transfronterers i els residents
en un radi de 30 kilòmetres de la frontera. La mesura incloïa exigir la prova PCR
negativa que ja es demanava als viatgers provinents de França que venien en avió o
vaixell.
La frontera entre Catalunya i Andorra va registrar retencions intermitents, tant d’entrada
com de sortida, a causa de la lliure circulació acordada entre els governs andorrà i
espanyol a principis d’abril malgrat el confinament comarcal que, fins a 10 d’abril de
2021, només permetia la mobilitat entre els veïns de l’Alt Urgell i el Principat. Així,
ciutadans catalans van aprofitar que es podien desplaçar a Andorra sense justificar-ne el
motiu per anar-hi a passar el dia o tot el cap de setmana. Es van poder «desconnectar»
fora de la seva comarca, encara que va ser considerat xocant que es permetés anar a
Andorra i no als pobles de les comarques veïnes. La lliure circulació entre Catalunya i
Andorra, tot i estar vigent el confinament comarcal, es va traduir en retencions
intermitents de vehicles en ambdós sentits a la frontera. A la frontera es van veure
nombrosos vehicles amb famílies i parelles, així com grups de motoristes pels quals el
trajecte fins a Andorra va ser una manera de gaudir d’un passeig per la carretera.
3.2.

Impactes sobre la mobilitat transfronterera

El treball fronterer va estar molt afectat per les mesures adoptades pels estats veïns de
França. En general, el trànsit per carretera va ser reduït dràsticament a totes les fronteres
i, en particular, a les que concentren els treballadors transfronterers.
Aquests darrers van ser convidats al teletreball, encara que a totes les fronteres franceses
els treballadors fronterers estiguessin autoritzats a desplaçar-se per anar a treballar al
país veí si el teletreball era impossible, com per exemple el personal de salut.
Tot i així, es van observar importants desacceleracions en els punts de pas fronterer, tant
per la reducció del nombre com pels controls realitzats per funcionaris duaners dels
països veïns, amb controls sanitaris, permisos de treball a les fronteres catalanes (es
tracta del Pertús o del Pas de la Casa i de la frontera andorrana amb la Seu d’Urgell), i
pels controls de certificats autoresponsables realitzats per la Policia o la Gendarmeria
francesa, i pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil de banda i banda de les fronteres.
A més a més, el transport públic transfronterer, generalment molt utilitzat pels viatgers,
va patir anul·lacions; per exemple, entre Perpinyà i Barcelona, tot el trànsit amb Renfe i
SNCF es va suspendre i els trens van restar bloquejats a la reserva.
Durant la Setmana Santa d’abril i durant el primer confinament, la Cerdanya va veure
l’arribada massiva de barcelonins que van provocar tensions a la comarca.
Malgrat els esforços de la policia i els controls de carretera, els turistes van continuar
arribant. Una situació que va exasperar els cerdans, que no van viure bé la falta de
respecte dels seus compatriotes de Barcelona.
Per la banda francesa, aquesta arribada també es va percebre malament. Es va
considerar que els barcelonins van prendre les mesures de confinament a la lleugera
mentre que les poblacions locals les respectaven.
«Els vehicles de Barcelona van passar per petites carreteres de França, i els gendarmes van observar
nombroses entrades. Un 80 % de les multes van ser per als barcelonins, als quals hem demanat d’anar-

se’n! D’altra banda, hem fet controls aquest cap de setmana al túnel de Pimorent i a la carretera que
arribava des d’Atsat estava totalment tranquil. Els francesos respecten el confinament»,
«La frontera amb la comarca de la Cerdanya i la Cerdanya francesa és un veritable colador que demostra
com n’estan d’units els nostres dos territoris, però també com en cas de crisi és important que puguem
coordinar les nostres accions des de les dues parts de la frontera»,

explica Georges Armengol, president de l’Associació Intercomunal Pirineus-Cerdanya.
La situació va esdevenir incontrolable per als alcaldes de Palau de Cerdanya, Ur,
Enveig, la Guingueta d’Ix, Angostrina, Estavar, Sallagosa, Puigcerdà i Llívia, que van
prendre la decisió de tancar físicament amb blocs de pedra o de ciment l’arribada al seu
poble.
La Prefectura dels Pirineus Orientals va prendre la decisió de tancar temporalment
carreteres secundàries situades a la frontera pirinenca, i així reforçar la vigilància per via
aèria. Van limitar els desplaçaments transfronterers, excepte per als treballadors i el
personal de salut amb un certificat autoresponsable de desplaçament a França i
Catalunya. França i Catalunya van maximitzar la vigilància a la frontera i van imposar
regles a la població transfronterera de banda i banda de la frontera amb carreteres
tancades, com per exemple: al coll d’Ares (D115), Costoja (D3), Estavar (D33), al coll
de la Vinyola, a la Tor de Querol (D34), al coll de Banyuls, al coll de Manrella a les
Illes, a Palau de Cerdanya, a Ur i, únicament a la nit, a Cervera de la Marenda (D911).
Amb la gestió de la crisi sanitària vinculada a la COVID-19, la direcció
interdepartamental de la Policia de Fronteres de Perpinyà va reforçar, a partir del 17 de
març de 2020 la seva presència als punts de pas autoritzats de la frontera.
Durant el segon confinament, molts veïns de l’Alta Cerdanya passen la «ratlla», ja sigui
per anar a treballar, a comprar, a estudiar o a l’hospital transfronterer de la Cerdanya.
3.3.

Impactes sobre les activitats econòmiques

Les mesures de confinament i els controls fronterers desplegats, en particular a França i
Espanya, van tenir un impacte general sobre la disminució de les activitats comercials i
el cessament gairebé complet de la mobilitat turística, conseqüències dels efectes
identificats de la pandèmia als territoris transfronterers.
La crisi sanitària va afectar greument l’economia de la Catalunya del Nord. L’activitat
més afectada va ser la indústria de l’hostaleria, que va perdre un 11,4 % dels seus
assalariats entre abril i juny de 2020 a causa de les fronteres tancades i l’absència de
turistes catalans, espanyols i altres. La caiguda del nombre de turistes (15,5 % al juliol i
10 % a l’agost) va afectar significativament la temporada 2020. De fet, aquesta caiguda
del turisme a la costa catalana ha tingut greus conseqüències en termes d’ocupació.
Les xifres de Pôle Emploi (funciona de la mateixa manera que el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, és a dir, que és el servei públic que s’encarrega d’ajudar i
orientar les persones que busquen feina a França) mostren una baixa notable (226 %) de
les ofertes de feina a Perpinyà per a la temporada 2020. El nombre de persones que en
buscaven el juliol de 2020 va augmentar d’un 7,9 %; 40.620 persones contra 39.100 al
mateix període del 2019.
Al tercer trimestre, a la Catalunya del Nord, hi va haver un augment de l’ocupació, i es
va registrar una forta disminució del nombre de llocs de treball el segon trimestre del
2020.

Els turistes que se n’anaven de vacances volien compensar els efectes del confinament
escapant-se quan podien cap a la natura, una necessitat d’allunyar-se dels centres
turístics habituals massa ocupats i poc propicis a la tranquil·litat en temps de crisi
sanitària.
És per això que, al sector pirinenc català, tots els períodes presenten un augment
d’assistència respecte al 2019; +2,6 % en el període de postcontenció i +14 % al juliol i
agost. Cal destacar que la clientela del sud de Catalunya va experimentar un salt
considerable en aquest sector; 136.500 pernoctacions el 2020 contra 87.900 el 2019, un
increment d’un 50 %. Aquí també, els catalans del sud, particularment afectats per la
pandèmia i el confinament més estricte que el de França, van optar per escapar-se tot
mantenint-se a prop de la seva residència principal.
Per a les compres transfrontereres, en particular, la crisi sanitària i el tancament de les
fronteres va revelar als comerciants la importància del volum de compres
transfrontereres de determinats productes de consum actual (tabac, gasolina…) amb un
diferencial fiscal elevat. Per exemple, el Pas de la Casa i Andorra es van veure
principalment impactats per la crisi i van mostrar la seva satisfacció que les fronteres
tornessin a obrir.
«Després de 71 dies tancats, nosaltres depenem molt de França i per a nosaltres és molt important tornar a
la rutina i poder treballar com fèiem abans de la pandèmia […]. També s’ha notat una gran afluència a la
benzinera, perquè la diferència de preu és notable. La veritat és que el client francès està responent molt
bé, tal com esperàvem.»

Al Pertús i la Jonquera, després de diversos mesos de restriccions de trànsit a causa de
la pandèmia, la freqüentació de les zones comercials no va ser tan agitada com a
Andorra després de la reobertura de les fronteres per part d’Espanya.
«No hi ha multitud als prestatges. Els qui són aquí avui saben per què: per estalviar diners i dir-se a si
mateixos: “Tornem a ser a Espanya!”»

La desacceleració de l’activitat econòmica, en canvi, s’assenyala a tot arreu. L’ús del
teletreball per als treballadors fronterers es va generalitzar des del març del 2020 i el
primer confinament, fins i tot si el retorn a l’oficina dels treballadors s’està fent de
manera gradual. Una interrupció de les hores de treball dels viatgers transfronterers va
ser causada pels requisits dels països d’entrada de treballadors fronterers amb proves
PCR negatives i per l’existència de dificultats per contractar treballadors fronterers o
aprenents.
La Catalunya del Nord va tenir una recessió econòmica vinculada a la COVID-19, amb
una disminució del 3 % de la plantilla assalariada al sector privat, o 2.900 llocs de
treball perduts el primer semestre del 2020. No es van crear llocs de treball durant la
primera meitat d’aquest any.
El sector terciari va ser el més afectat, sobretot el del treball temporal: es va esfondrar
un 49,5 % a la primavera del 2020, abans d’una tímida recuperació a la segona meitat de
l’any, sobretot gràcies a la construcció i la represa de les obres fora de la contenció.

L’altra activitat més afectada va ser la indústria de l’hostaleria, que va perdre un 11,4 %
dels seus assalariats entre l’abril i el juny del 2020. Sobretot amb les fronteres tancades i
l’absència de turistes catalans i espanyols.
A la frontera, la mancança de treballadors estacionals provinents d’Espanya es va notar
en determinats sectors (turisme, agricultura, construcció), principalment perquè
actualment no es permet l’entrada de treballadors estacionals (fins i tot amb contractes
de durada determinada) a França.
Els transportistes de mercaderies, el personal diplomàtic, així com les persones que
resideixin a França o hi transitin per arribar al seu lloc de residència van ser exclosos de
la interdicció d’acord amb les normes decretades pel govern, així com el personal
sanitari que vingués a França per lluitar contra l’epidèmia i que com a treballadors
fronterers van ser autoritzats a entrar al territori. Per complir els requisits legals, aquests
últims van certificar que normalment treballaven en una empresa ubicada en un estat
diferent d’aquell on residien, i tornaven al seu domicili almenys una vegada a la
setmana.
Un altre exemple, el tancament de les fronteres des de l’11 de gener de 2021 de cinc
carreteres o passos fronterers: el coll de Banyuls, el coll de Costoja i el coll de Manrella
als municipis de l’Alt Empordà, l’Alt Vallespir, el Vallespir i l’Albera, i la carretera de
l’Ajà i la carretera de Vinyola, a l’Alta i la Baixa Cerdanya, sense cap comunicació
prèvia, amb blocs de formigó col·locats al mig de les carreteres.
El tancament físic de banda i banda de la frontera d’aquestes carreteres va repercutir en
les relacions entre els petits pobles, entre els habitants, i van aturar les relacions de bon
veïnatge. L’aturada també va causar greus danys a les economies de les petites empreses
comercials i de serveis.
Unes setmanes després del tancament físic de la frontera, el 14 de gener de 2021, el
supermercat Maçanet de Cabrenys i els seus clients habituals de Sant Llorenç de Cerdà i
Costoja es van organitzar per trobar-se al pont fronterer del riu Major, bloquejat amb
blocs de formigó, cada dissabte a mitja tarda. Els clients van fer la comanda per telèfon
o van reservar el lloc el dissabte següent i el lliurament es va fer als blocs de formigó i
als laterals de la pila de terra.
Va ser un mercat improvisat amb caixes preparades carregades de fruites i verdures,
caixes plenes d’altres productes essencials o bombones de gas butà que es venien de la
furgoneta del comerciant fins als maleters oberts dels vehicles dels seus fidels clients.
En tot cas, es va mostrar una adaptació a la situació de part dels habitants fins i tot per
preservar les relacions transfrontereres de sempre.

3.4. Impactes sobre els pacients transfronterers. El cas de l’hospital transfronterer
de Cerdanya
3.4.1.

Context i preguntes de recerca

A la part oriental de la frontera, en el marc de l’Espai Català Transfronterer, hi ha la
comarca de la Cerdanya, un altiplà al mig dels Pirineus a 1.200 metres d’alçada. Des del
segle XVII, la comarca es troba dividida entre l’Alta Cerdanya (sota l’administració de
l’Estat francès) i la Baixa Cerdanya (sota l’administració de l’Estat espanyol). Malgrat
aquesta divisió, sempre s’han mantingut de manera molt estreta les relacions personals i
familiars, econòmiques, socials i culturals. Malgrat la frontera administrativa, s’han
conservat bona part dels trets d’identitat comuns (inclosa la llengua catalana).
Actualment, té uns 35.000 habitants (un 55 % a l’Estat espanyol i un 45 % a l’Estat
francès). La disponibilitat de serveis a la cara nord de la frontera és molt deficient, ja
que es tracta d’una zona poc poblada. Aquesta manca de serveis ha estat tradicionalment
un inconvenient important sobretot pel que fa a l’atenció mèdica, ja que més enllà de
l’atenció primària (que a França es vehicula de manera general a través del metge de
família), els centres hospitalaris de l’Estat francès més propers se situen a uns 85-100
km (Foix i Perpinyà), amb un clima advers durant l’hivern i una xarxa viària de
muntanya que dificulta la mobilitat. La capital de la Baixa Cerdanya és Puigcerdà, una
vila d’uns 9.500 habitants, que és de facto la capital tant de l’Alta com de la Baixa
Cerdanya. Puigcerdà agrupa, doncs, la major part de serveis (comerç, turisme) i també
és la seu de l’hospital de referència (l’Hospital de Cerdanya). Tant al nord com al sud,
l’economia es basa principalment en els serveis (amb un 65 % del PIB, principalment
pel turisme) i la construcció (21 %), mentre que la indústria (9 %) i l’agricultura i
ramaderia (5 %) tenen un pes econòmic molt menor.
L’Hospital de Cerdanya (Hospital de Cerdanya-Hôpital de Cerdagne, segons el seu nom
oficial; a partir d’ara, HC) es va inaugurar el setembre de 2014, tot i que es va començar
a planificar durant la dècada de 1990. Durant aquells anys, es va veure la necessitat de
la cooperació transfronterera en l’àmbit sanitari, perquè van coincidir les
reestructuracions dels sistemes de salut francès i espanyol (Oliveras, 2013). En el primer
cas, l’Estat francès va iniciar la recentralització de les instal·lacions mèdiques als
centres urbans, de manera que les zones rurals quedaven especialment desateses. Per la
banda espanyola, el Servei Català de la Salut va assignar tota la Baixa Cerdanya a
l’hospital de referència de la Seu d’Urgell (a uns 50 km de distància, amb una connexió
viària deficient). En qualsevol cas, malgrat que la població d’una banda i de l’altra de la
frontera era massa petita per justificar uns bons equipaments hospitalaris al territori,
amb la suma de les dues poblacions la demanda d’un hospital al territori quedava
legitimada.
Pel seu caràcter transfronterer, l’HC va suposar un repte jurídic i administratiu
important i inèdit fins aleshores, que es va resoldre mitjançant una Agrupació Europea
de Cooperació Territorial (AECT). L’HC és un equipament que combina dos models
santiaris diferents: el català i el francès. Malgrat algunes dificultats (que s’han anat
resolent, com per exemple els tràmits legals relacionats amb naixements i defuncions),
aquest model permet integrar els serveis de salut d’ambdós costats de la
frontera aprofitant les millors característiques de cada sistema, a la vegada que rep
suport dels hospitals de referència de les dues regions (Perpinyà, Tolosa i Montpeller,
per la banda nord, i Manresa i diversos hospitals de l’àrea de Barcelona, per la banda
sud) per als tractaments de malalties més greus. L’hospital disposa de 56 llits
d’hospitalització convencional, 5 llits d’observació per a malalts crítics i 10 places
d’hospital de dia i cirurgia major ambulatòria.

Malgrat ser un centre transfronterer, l’hospital té un caràcter comarcal i de proximitat.
L’HC, doncs, té una cartera de serveis limitada (per exemple, no disposa d’unitats de
cures intensives), tot i que disposa de cirurgia convencional i ambulatòria, consultes
externes, diagnòstic per la imatge, farmàcia, hemodiàlisi, hospitalització, laboratori,
rehabilitació funcional hospitalària i urgències. Dona servei a la població de la
Cerdanya (tant sota administració espanyola com francesa) i el Capcir (a l’Estat
francès). És l’hospital de referència dels habitants de 53 municipis (17 d’espanyols i 36
de francesos), i està dimensionat per atendre una població de 35.000 persones. Malgrat
això, en moments puntuals (quan és temporada alta turística, que coincideix sobretot
amb la temporada d’esquí, l’estiu i les vacances de primavera) la població resident a
aquesta zona s’arriba a multiplicar fins a arribar a 150.000 persones (ja que, a banda
dels turistes de temporada, s’hi afegeixen els propietaris de segones residències).
Finalment, per la seva situació geogràfica i la proximitat a les estacions d’esquí, l’HC és
un centre de referència internacional en medicina dels esports de muntanya.
Aquest informe se centra en l’HC. Es tracta d’un hospital únic a Europa, perquè va ser
concebut des de l’inici per donar servei als ciutadans d’un territori dividit entre dos
estats. Per aquest caràcter transfronterer singular, creiem que és rellevant analitzar quins
efectes ha tingut la pandèmia de la COVID-19 en aquest territori i com ha gestionat
l’hospital l’atenció sanitària. Concretament, ens plantegem les qüestions següents:
—Com ha gestionat la pandèmia l’HC? Quins avantatges i inconvenients en relació amb
la gestió hospitalària, la pràctica mèdica i la política comunicativa els ha suposat ser un
centre transfronterer respecte dels hospitals nacionals?
—Com s’ha vist afectat l’hospital a causa del tancament de la frontera i les limitacions
de la mobilitat?
—Com s’ha vist afectada la cooperació transfronterera a la regió a causa de la COVID19?
3.4.2.

La gestió hospitalària

L’HC és un projecte únic d’hospital transfronterer a Europa. És el primer concebut des
del seu principi com a transfronterer: des de la idea fins a la construcció i la posada en
marxa. El caràcter transfronterer de l’hospital implica, quotidianament, la necessitat
d’adaptar-se a dues llengües i a dues cultures mèdiques diferents. L’hospital ha anat
adoptant diferents estratègies per poder oferir el millor servei als usuaris dels dos
països. Per exemple, s’ha optat per formar equips binacionals d’infermers, han resolt el
problema lingüístic i s’han pogut adaptar millor als costums de cada país a l’hora de
comunicar-se amb els pacients i les famílies. També ha calgut trobar estratègies per
compatibilitzar els sistemes d’atenció sanitària i sociosanitària francesos i catalans,
d’una banda, i facilitar l’accés i reconèixer el dret a l’assistència mitjançant la carte
vitale (FR), la targeta sanitària (TSI) (ES) i la targeta sanitària europea (EU), per l’altra.
La irrupció de la COVID-19 no ha suposat en cap moment un desbordament de
l’hospital (a diferència d’altres centres hospitalaris espanyols i francesos). Això ha estat
possible perquè, com en la resta d’hospitals, s’han ajornat totes les cirurgies i
tractaments no urgents durant els moments àlgids de la pandèmia. Per les
característiques de l’HC, els pacients més greus (que requerien unitats de cures
intensives) eren traslladats als hospitals de referència de Manresa i Perpinyà. A més,
aquesta situació excepcional ha permès d’ampliar la xarxa de col·laboració hospitalària
amb l’hospital de Foix (un hospital petit, amb només setze llits, amb el qual no hi havia

hagut mai contacte) i amb altres grans hospitals francesos i espanyols, ja que els
hospitals de referència estaven col·lapsats. La construcció de l’hospital, afortunadament,
va preveure prou espai per a continuar creixent, de manera que tampoc no han hagut
d’habilitar cap sala addicional per acollir-hi malalts de COVID-19. L’HC ha arribat a
tenir un màxim de 21 pacients ingressats per COVID-19 al mateix temps en el moment
àlgid de contagis.
Pel fet de ser un hospital transfronterer (i que, per tant, és una part integrant dels models
sanitaris de dos països diferents), hi ha hagut algunes diferències significatives en la
gestió de l’hospital durant la pandèmia respecte de la resta dels hospitals nacionals, tant
espanyols com francesos. En primer lloc, cal mencionar la vacunació del personal de
l’hospital, que, independentment de la seva nacionalitat, es va poder vacunar entre els
mesos de gener i febrer de 2021, moment en el qual a l’Estat francès encara hi havia
reticències i les vacunes no s’administraven al personal mèdic (a Catalunya, en canvi,
les vacunes ja estaven autoritzades i s’estava vacunant tot el personal essencial sanitari).
Així mateix, durant les primeres setmanes de confinament (més dur a la banda sud de la
frontera) els hospitals espanyols van patir problemes seriosos d’abastiment d’equips de
protecció personal (mascaretes, guants, bates, etc.); l’HC, però, va rebre el material de
l’Estat francès, ja que el pic de casos a França va ser algunes setmanes més tard que a
Espanya i l’hospital de Perpinyà tenia estocs suficients.
En segon lloc, el caràcter transfronterer de l’HC ha permès traslladar pacients d’un país
a l’altre. Durant la segona onada del coronavirus (de més gravetat a Espanya que a
França) els hospitals catalans es trobaven en una situació gairebé de col·lapse i no
podien assumir nous pacients amb necessitats de cures intensives. A l’HC es van trobar
amb un cas d’una pacient espanyola en estat greu (i que necessitava un respirador del
qual l’hospital no disposava); com que l’hospital de Manresa no tenia llits per a crítics
disponibles, es va derivar a l’hospital de Foix, a l’Estat francès. De fet, l’HC ha estat
l’únic hospital que ha transferit pacients entre els estats espanyol i francès. En aquesta
línia, també quan els hospitals de Tolosa i de Perpinyà s’han vist desbordats, han enviat
pacients a Puigcerdà i a Foix, que han funcionat en xarxa.
Finalment, i en relació amb el punt anterior, s’ha observat que tant la incidència de la
pandèmia com les mesures preventives que han establert els estats (confinaments,
quedes, tancaments de negocis, etc.) no han coincidit sempre exactament en el temps
(com tampoc no coincideixen exactament els períodes de vacances ni els calendaris
escolars), de manera que l’HC ―a més d’atendre els pacients de la seva regió de
referència― ha pogut reforçar l’atenció sanitària dels sistemes català o francès quan
n’han tingut més necessitat. En aquest sentit, tot i que la majoria de pacients malalts de
COVID-19 han estat de la banda espanyola, el percentatge de pacients francesos ha
augmentat (ja que en alguns casos han optat per presentar-se directament a l’hospital en
cas de tenir símptomes en comptes de fer-se visitar pel metge de família, que
habitualment acaba derivant els seus pacients a l’hospital de Perpinyà en cas de ser
necessari). També s’ha incrementat el nombre de parts de dones franceses, de manera
que durant la pandèmia el percentatge s’ha igualat amb el de dones de l’Estat espanyol
(abans de la pandèmia els percentatges de dones embarassades franceses ateses a l’HC
era molt baix).
3.4.3.

La pràctica mèdica

A l’inici de la pandèmia es va publicar un estudi efectuat en 46 pacients ―i, per tant,
preliminar― liderat pel Dr. Raoult sobre els possibles efectes beneficiosos de la

hidroxicloroquina per combatre la COVID-19. En aquell moment, l’evidència científica
sobre els tractaments efectius per a la COVID-19 era encara escassa i preliminar, però
els equips mèdics havien de prendre decisions sobre els tractaments que administraven.
En el cas de l’HC (que per les seves característiques no és un hospital on es faci
investigació) els metges van assumir que calia fer tractaments diferenciats als pacients
depenent del seu hospital de referència i, més específicament, depenent del lloc on
havien de ser transferits un cop sortissin de l’HC. Així, als pacients que depenien de
l’hospital de Perpinyà no se’ls administrava la hidroxicloroquina, però als que depenien
de l’hospital de Manresa sí, així com als pacients francesos que seguien les
recomanacions del seu metge de família, però els centres d’atenció primària de
Catalunya ho tenien prohibit.
3.4.4.

La política de comunicació

La informació proporcionada per les autoritats sanitàries dels dos països no ha estat
sempre coincident. Per exemple, els protocols de protecció de la població
(confinaments, quedes, mesures d’higiene i prevenció) no han coincidit en el temps,
cosa que ha provocat confusió. També hi ha hagut una saturació d’informació (i de
notícies falses) als dos costats de la frontera, la qual cosa ha provocat confusió, por i
angoixa (en especial en relació amb la vacuna d’AstraZeneca). Aquest excés
d’informacions s’ha produït en un grau més elevat a la banda sud a causa de l’estructura
administrativa espanyola (que té un Ministeri de Sanitat centralitzat a Madrid, a la
vegada que les competències en sanitat estan transferides a les comunitats autònomes).
Això ha portat a una multiplicació de missatges i recomanacions (sovint no coincidents
o contradictoris). En canvi, a l’Estat francès la informació es vehiculava principalment a
través de compareixences del president de la República o del primer ministre, de manera
que els missatges tenien més coherència. Des del punt de vista de la política de
comunicació de l’HC, s’ha optat per reforçar els missatges comuns de les autoritats
sanitàries franceses i catalanes.
3.4.5.

El tancament de les fronteres

Bona part de les carreteres secundàries que creuen la frontera entre Espanya i França a
la Cerdanya es van bloquejar amb blocs de formigó per impedir-hi la circulació, excepte
la carretera que comunica Puigcerdà i Ur, ja que és la via que porta a l’HC des de
França. Aquest fet és significatiu, ja que calia garantir la possibilitat dels ciutadans
francesos d’acudir a l’hospital. L’existència de grans equipaments transfronterers,
doncs, es pot veure com una garantia de mobilitat. La mobilitat transfronterera ha estat
diversos mesos prohibida, però la prohibició no ha afectat en cap cas ni els treballadors
de l’HC (que podien creuar la frontera per als trajectes entre el seu domicili i l’hospital)
ni els pacients (ja que els cossos policials espanyols i francesos tenien instruccions de
deixar creuar la frontera als ciutadans dels pobles als quals dona servei l’HC). Malgrat
el tancament «oficial» de les fronteres, a la pràctica molts ciutadans continuaven passant
cap a l’altre país per accedir a serveis o comerços. Un cas curiós és la presència de
ciutadans francesos en bars i restaurants de l’enclavament espanyol de Llívia durant
l’època en què els establiments de restauració francesos havien de romandre tancats.
Des dels equips mèdics, però, es fa notar que no tenia sentit el tancament de les
fronteres, sinó que el que calia era simplement limitar la mobilitat. Durant la pandèmia
s’han viscut situacions absurdes en què la mobilitat dins de la comarca (entre l’Alta i la

Baixa Cerdanya) estava prohibida, però en canvi era permès accedir a la Baixa
Cerdanya des de Barcelona.
3.4.6.

La cooperació transfronterera més enllà de la COVID-19

Quan passen fets extraordinaris és quan la cooperació transfronterera es fa més evident.
En el cas de la cooperació sanitària, al llarg de la història, l’hospital de Puigcerdà (ara
reconvertit en el nou HC) ha atès pacients de la banda francesa de la Cerdanya, malgrat
la desconfiança que en general els ciutadans francesos tenien vers la sanitat espanyola
(desconfiança que, amb el pas dels anys, ha anat disminuint). Per exemple, el 1996, a
causa d’uns desprendiments de terres, la carretera N-116 (que comunica la Cerdanya
amb Prada i Perpinyà) va quedar intransitable durant setmanes i els ciutadans de l’Alta
Cerdanya es van veure obligats a anar a l’hospital de Puigcerdà (aquell any hi van parir
quinze dones franceses); el 2001, a causa de fortes nevades, la situació es va repetir. Un
cop construït l’HC el 2014, ja amb voluntat de servei transfronterer, hi ha hagut noves
crisis que han forçat part de la població francesa encara reticent a utilitzar l’hospital: a
principis del 2020 a causa del temporal Glòria (que va fer intransitable la carretera N116 de nou) i, dos mesos després, la COVID-19. L’hospital ha pogut continuar
funcionant amb normalitat, i s’ha beneficiat del seu caràcter transfronterer, per exemple,
amb la provisió d’equips de protecció individual (mascaretes, guants, bates) i reactius o
medicaments per la part francesa quan s’havien exhaurit els estocs a Espanya; amb la
possibilitat de transferir pacients i rebre’n a d’altres centres de salut de banda i banda de
la frontera, segons les necessitats (treballant en xarxa); o amb la possibilitat de vacunar
el personal de tots dos estats abans.
Des de l’HC, però, es demana reforçar el funcionament quotidià de l’hospital, ja que un
funcionament òptim en èpoques ordinàries (que en el cas de l’HC no implica més
finançament, sinó canvis administratius i jurídics que li permetin funcionar amb més
autonomia i més agilitat) és la millor garantia que podrà superar amb èxit les situacions
extraordinàries. La idea de fons és que els pacients són ciutadans europeus i que, per
tant, cal que tinguin garantida la millor atenció sanitària, independentment de les
idiosincràsies dels sistemes de salut dels diversos països.
3.5.

Impactes sobre els propietaris de segones residències

La COVID-19 i la crisi econòmica provocada per la pandèmia van tenir conseqüències
importants per al creixement i els mercats. Seria difícil no establir la connexió amb la
crisi anterior, que el 2008 va sotmetre el món sencer a una profunda recessió. Recordem
que aquesta crisi va tenir principalment un origen financer, fruit del col·lapse dels
préstecs hipotecaris d’alt risc.
A Catalunya, a la Costa Brava, l’impacte encara és molt menor. El principal motiu és el
mercat immobiliari, que es caracteritza per les segones residències, les vacances o la
jubilació. La demanda es manté forta i estable, ja que els compradors són
majoritàriament estrangers (francesos i anglesos). Tot i les conseqüències de la crisi del
coronavirus durant tot el 2020, encara es van vendre propietats d’alt standing. El
principal efecte de la crisi va ser reduir el temps de presa de decisions per als
compradors.

Per tant, els compradors de béns immobles petits i mitjans hauran estat molt poc
presents, encara que no absents, durant els períodes de tancament de fronteres i
restriccions de moviment establerts als països.
Els avantatges d’invertir en propietats immobiliàries a Catalunya són diversos. Tot i la
crisi, és una regió que s’ha mantingut dinàmica i que encara ofereix moltes oportunitats.
També atrau molts francesos i catalans del nord per la seva proximitat a la frontera i la
qualitat de vida que ofereix. El nivell de poder adquisitiu i el clima són avantatjosos.
Així doncs, al principi de la crisi de la COVID-19 al març 2020 molts propietaris de
segones residències van decidir anar a la Cerdanya a viure reclosos a casa seva.
L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira i Brosel, va exigir:
«Que ningú més pugui venir a la Cerdanya, perquè l’estructura sanitària del territori, l’hospital
transfronterer de Cerdanya, no està dissenyada per acollir un nombre tan gran de persones. No som de
vacances sinó en confinament.»

El mateix alcalde va recordar a tots aquells que, des de Barcelona o d’altres llocs,
arribessin a la seva segona residència a la Cerdanya:
«No es permet viatjar a la segona residència. Continuem insistint en el confinament i recordem que la
mobilitat és limitada. Es reforçaran els sistemes de control per evitar qualsevol moviment cap a la
Cerdanya.»

Les sancions podien oscil·lar entre 600 i 3.000 euros. La policia local de Puigcerdà
també feia controls.
Per part de la Cerdanya nord-catalana, l’alcalde d’Estavar, Laurent Leygue, també va
expressar la seva exasperació després d’uns dies de confinament:
«Faig una crida als habitants del sud de Catalunya que no sempre compleixen les directives franceses de
confinament. Els demano que no caminin tot el dia amb els nens, fins i tot si fa bon temps i som a la
muntanya. Les normes són les mateixes per a tothom. La gendarmeria n’és conscient i, si cal, els trucaré.
Vaig preguntar a l’Estat si tenia intenció de donar plens poders als alcaldes rurals per fer complir el
confinament.»

Es va poder veure d’una manera habitual famílies de catalans del sud caminant en grups
o fent un pícnic. La gendarmeria va assenyalar que els delictes provenen principalment
de veïns del sud. «Els cerdans són majoritàriament disciplinats, gairebé no hi tenim cap
problema», va dir Thierry Gauza, comandant de la brigada a la Guingueta d’Ix. En
canvi, per als catalans del sud i de Barcelona, la disciplina és diferent:
«Circulen molt, sense excepció, com si res no passés. Ahir vam redactar sis multes de 135 € i les vam
enviar a casa. No són conscients de la gravetat de la situació.»

A partir del 20 de març de 2020, van ser desplegats controls policials a les carreteres i
autopistes a tot el territori per restringir els desplaçaments a segones residències. Amb

l’objectiu de reduir el màxim la mobilitat a les carreteres, els Mossos d’Esquadra es van
desplaçar en diferents indrets del territori.
Les persones que van circular per les carreteres i no van acreditar cap dels motius
previstos en el Reial decret d’estat d’alarma van ser denunciades. Les sancions per
infringir aquestes mesures podien oscil·lar entre 600 i 3.000 euros. Els agents van
controlar que els vehicles que circulaven per les vies no estiguessin infringint les
mesures de restricció, ja siguin franceses o catalanes.
Durant el segon confinament, els catalans del sud van creuar la frontera tancada, van fer
compres als supermercats i van anar a les seves segones residències tot i que la
Cerdanya i el Ripollès estaven confinats fins al dimecres 6 de gener de 2021.
La circulació de la COVID-19 a la Cerdanya del cantó de França va augmentar després
d’aquest període; el doctor Hugues Aumaitre, cap del departament de malalties
infeccioses i tropicals de l’hospital de Perpinyà, va indicar recentment que el virus era
molt present al territori cerdà:
«Vam rebre centenars de trucades de cerdans que no entenien la presència massiva de catalans del sud a
la part francesa, explica Laurent Joseph. Simplement, cap legislació francesa prohibeix als espanyols
venir a la seva segona residència. Les úniques infraccions assenyalades es refereixen al fet de no portar la
mascareta als establiments oberts al públic.»

A Portbou, territori fronterer amb Cervera de la Marenda (Rosselló), l’alcalde va
denunciar l’arribada en massa de gent provenint de la Catalunya del Sud. Xavi Barranco
no va apreciar aquells que no van respectar el confinament i venien a passar les
vacances o el cap de setmana a Portbou amb risc d’infectar la població indígena:
«Ser solidari és, de vegades, haver de dir a algú que el que fa no està bé. I dir-l’hi a la cara. Si veieu gent
forastera que ens visita el cap de setmana, teniu tot el dret de dir-los que no està bé el que fan. I que els
denunciarem. Què és més important? El què diran o la nostra salut? Ja n’hi ha prou d’hipocresia. Tenim
dret de defensar la nostra gent, peti qui peti!»

Amb l’arribada de ciutadans de les grans ciutats, es va cristal·litzar el problema del
respecte al confinament de banda i banda del territori fronterer. A Portbou, com a
Puigcerdà o Ripoll, es temia una explosió de casos relacionats amb aquests
desplaçaments de la població residencial que podrien saturar els serveis locals de salut
no adaptats a una pandèmia.
Alguns francesos van afrontar la prohibició de creuar la frontera tancada per anar a les
seves segones residències o durant aquest hivern per anar a esquiar a la Catalunya del
Sud a estacions d’esquí obertes, ja que a França estaven tancades. Per tant, alguns
controls es van fer a la frontera per les festes nadalenques i per Reis. Així, es va
notificar als esquiadors provinents de França que tornaven de les estacions del sud de
Catalunya el decret de la Prefectura que els obligava a respectar una quarantena de set
dies. Així, abans del tercer confinament francès, que va començar el 3 d’abril de 2021,
hi va haver incidents durant el cap de setmana de Pasqua. «Vam dubtar de venir, no
sabíem si hi teníem dret, però vam provar sort i va funcionar. […] Ens van demanar la
nostra PCR en arribar a l’aeroport i ja està», explica Diane, estudiant a París.

Tots van venir a buscar allò que no tenien a França des de fa uns quants mesos: bars i
restaurants, teatres, museus i vetllades que acaben una mica més tard amb una queda (a
Barcelona, a les 22 hores, mentre que a tot l’Estat francès era a les 19 hores).
Però la presència d’aquests francesos va sorprendre els catalans i va revelar les
incoherències de les restriccions vigents a Espanya i a Europa. Els turistes estrangers
podien viatjar a Espanya, mentre que els ciutadans de l’Estat espanyol no podien
circular lliurement a l’interior del seu propi país. En principi, les fronteres entre estats
no estaven tancades, segons els acords europeus.
«Això és una bajanada: no se’m permet anar a veure la meva mare a València, però un parisenc pot venir
a fer festa aquí!»

La Marta, que viu a Barcelona, s’indigna:
«De fet, per anar a València tot respectant les normes, hauria hagut d’agafar un vol amb escala a París o
Berlín. Això és completament estúpid!»

Un altre cas és el fenomen dels turistes que es van precipitar al Pertús durant el mateix
període per comprar cigarrets i alcohol. Aquest poble transfronterer va patir forts
embussos, en els dos sentits de circulació. Una gran afluència de motoristes que van
venir a fer compres d’última hora a les botigues abans de la introducció de les noves
restriccions del tercer confinament (del 3 d’abril al 3 de maig del 2021).
A cada anunci de confinament, a l’Estat francès es va repetir la mateixa escena. A la
matinada, centenars de cotxes arribaven al Pertús. Allà es van formar llarguíssimes cues
davant les botigues de tabac situades en territori de l’Estat espanyol. Es van registrar
diversos quilòmetres d’embussos a la carretera, cosa que va portar la policia de les
fronteres a blocar temporalment l’accés als automobilistes i a aconsellar-los de fer mitja
volta.
A més, a la Costa Brava centenars de propietaris de segones residències van envair les
poblacions creuant la frontera tot i estar tancada.
Els propietaris francesos de segones residències, molt nombrosos, van intentar evitar
l’obligació del tercer confinament. La frontera entre els dos països va estar tancada a
partir del 17 de març de 2021. Excepte una minoria molt reduïda amb motiu vàlid
(treballadors transfronterers, motius de salut o familiars), es va aconsellar a les persones
que arribaven per autopista o carreteres nacionals de fer mitja volta.
Tot i això, diversos municipis costaners van llançar l’alerta sobre la presència de
famílies franceses que havien arribat discretament en cotxe utilitzant carreteres
secundàries i fins i tot camins forestals a la nit.
3.6.

Impactes sobre les relacions transfrontereres

Els impactes per a les autoritats locals i els agents fronterers locals i les estructures
transfrontereres eren importants. Com a conseqüència de la pandèmia, les autoritats
locals europees es van concentrar en les activitats essencials, cosa que va generar
complicacions i desacceleracions dia a dia. El teletreball es va generalitzar.

Les normes socials vinculades a la crisi sanitària van provocar un retard en molts
projectes i esdeveniments transfronterers, sobretot els que suposaven obres
d’infraestructura.
Així, l’establiment de modalitats per facilitar la implementació de projectes per part dels
grups d’interès local va ser un factor clau i en particular es va gaudir d’un suport
financer de part de les autoritats de gestió.
Tanmateix, es van prendre mesures d’adaptació transfronterera per fer front a la situació
de la COVID-19. Però l’aturada temporal dels òrgans de govern (a excepció dels
relacionats amb protecció civil, duanes, cooperació hospitalària, transports, etc.) va ser
un fre a la cooperació a escala fronterera en el seu conjunt.
Les estructures locals de les fronteres van dur a terme una important tasca d’anàlisi,
comunicació i explicació a la població de les mesures i etapes de la gestió de crisis
adoptades per les autoritats a ambdós costats de la frontera, ja sigui per comunitats,
associacions o òrgans de cooperació transfronterera.
En aquest període difícil, la coordinació d’accions internes i transfrontereres és una
prioritat i s’evita fomentar accions individuals que condueixin a interferències nocives i
contraproduents.
Per exemple, la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), autoritat de gestió del
POCTEFA (Programa Operacional de Cooperació Transfronterera Espanya, França i
Andorra) va demostrar la seva capacitat d’adaptació a la gestió dels projectes davant
dels reptes plantejats per la pandèmia.
La CTP, amb seu a Jaca, està formada per les regions franceses de Nova Aquitània i
Occitània, Navarra, Euskadi, Aragó, Catalunya, les Illes Balears i el Principat
d’Andorra.
La seva presidència és rotatòria, canvia cada dos anys, i des del 2020, Carole Delga,
presidenta de la regió d’Occitània, és la cap de la CTP, organisme trasnfronterer que
aspira a donar valor als Pirineus i situar-los com a exemple de cooperació reeixida al
mapa d’Europa.
Però amb la crisi de la COVID-19 la CTP es va adaptar a noves necessitats. L’execució
dels projectes es va mantenir malgrat el tancament de fronteres decretat durant els
mesos més durs de la pandèmia i va canviar els seus plans d’acció: va tenir la
possibilitat de prendre més temps si es patien conseqüències a causa de la COVID-19.
Segons els resultats obtinguts en els qüestionaris (abril i maig del 2020), per avaluar els
impactes de la COVID-19 sobre el desenvolupament dels projectes POCTEFA de
cooperació transfrontera, resulta que un 98 % acusaven un retard. Cal subratllar que la
CTP va rebre, el novembre de 2020, el premi Sail of Papenburg, atorgat per
l’Associació de Regions Frontereres Europees (ARFE), que reconeix des del 2002 els
organismes que porten a terme accions exemplars en l’àmbit de la cooperació
transfronterera. El premi que va guanyar la CTP era per haver pres mesures, en els
últims mesos, per pal·liar les devastadores conseqüències de la COVID-19 a la frontera
pirinenca.
Entre els reptes a assolir, podem destacar l’exemple de l’estatus dels treballadors
fronterers, actualment sense protecció davant les restriccions que cada territori adopta
per intentar aturar la pandèmia i que en algun cas fins i tot ha separat famílies.

Un altre dels reptes pendents es refereix tant a la connectivitat física (infraestructura)
com a la virtual (accés a Internet), perquè el teletreball es va estendre durant la crisi en
diversos camps d’activitats (excloent-hi els restaurants i hotels).
3.7. En resum
Per tant, de la crisi sanitària van sorgir problemes en els àmbits econòmic,
transfronterer, de seguretat, diplomàtic i social. Van ser desplegades moltes mesures de
control per tal de contenir la propagació de la COVID-19 fora de les fronteres dels
països afectats. Hom ha de considerar que les persones són prioritàries davant de les
institucions. En algun sentit, la gent ha esdevingut una prioritat mundial, ja que les
autoritats van frenar bruscament la vida col·lectiva, amb el risc d’engendrar una crisi
econòmica, per salvar vides.
De primer cal dir que cada estat, sense coordinació europea, va prendre mesures. Caldrà
esperar el 16 de març de 2020 perquè la Comissió Europea recomani als estats d’aplicar
una restricció temporal als desplaçaments no essencials provinents de països tercers cap
a la zona EU, representada pels 30 països de l’Espai Schengen constituïts pels 26
membres de la UE més Islàndia, Noruega, Suïssa i Liechtenstein. Després va ser allargat
fins al primer de juliol. Mai la Comissió Europea, des de l’entrada en vigor dels Acords
de Schengen, havia proposat aquest tipus de mesura i mai el conjunt dels membres
l’havia adoptat d’una manera tan generalitzada. La gent de les zones frontereres van ser
les primeres víctimes col·laterals: famílies separades a banda i banda de la frontera. Els
treballadors «destacats», «temporals» o «transfronterers» van tenir dificultats per exercir
la seva professió, sobretot en el sector de l’agricultura, de la construcció d’edificis o de
la restauració. Alguns estats van prendre disposicions d’urgència abans de la data del 15
de juny. Però la crisi també va revelar interdependències econòmiques, va aturar
intercanvis transfronterers. Un dels sectors econòmics afectats per la crisi sanitària va
ser el sector turístic. Representa un 10 % del PIB de la UE i un 12 % dels llocs de
treball, fins i tot més segons el país, com a Espanya, per exemple. Es van experimentar
quatre confinaments amb una queda a França que es va allargar del 17 d’octubre de
2020 fins al 30 de juny de 2021. A la Catalunya del Sud, es va dur a terme el
confinament de manera diversa amb petits confinaments i tocs de queda fins al mes
d’abril de 2021.
La crisi va revelar que la frontera és una «qüestió estatal», gestionada per funcionaris
(policia, duana). El reflex «vertical» va predominar a banda i banda de la frontera:
tothom es va girar primer cap al «seu» estat, i només es considerava «l’altre costat» en
un segon pas. Va tornar a sorgir la frontera mental i els estereotips que pràcticament
s’havien esborrat amb les relacions transfrontereres. També, es va utilitzar un pretext
com l’amenaça terrorista i la lluita contra la immigració il·legal per justificar el
tancament de les fronteres i de carreteres secundàries frontereres.
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4.1. Acceptació pels ciutadans de les mesures lligades a les fronteres. Reaccions
davant el tancament de les fronteres
D’una banda, les restriccions al pas a través de les fronteres europees van revelar i
visibilitar les interdependències i els vincles entre ciutadans que viuen a banda i banda
de la frontera, fronteres que són espais quotidians de la seva vida. Les mesures
extraordinàries van ser una font de frustració, que va provocar reaccions individuals o
col·lectives, més o menys marcades en manifestacions o peticions dels ciutadans.
D’altra banda, la situació excepcional de tancament de fronteres va ser generalment
acceptada i considerada útil pels habitants. Això va ajudar a limitar els viatges i
disminuir la propagació del virus. Alguns afectats expressen opinions contradictòries i
d’altres afirmen un sentiment de dubte, rebuig o cansament sobre aquesta situació.
Però en alguns llocs com el coll de Banyuls, el coll de Costoja, el coll de Manrella a les
Illes, el camí d’Ajà a Palau de Cerdanya i al coll de la Vinyola a la Tor de Querol que
connecten la Catalunya del Nord i la del Sud, la situació no es va viure de la mateixa
manera. Com a autèntics portaveus dels ciutadans, els alcaldes locals van estar en
primera línia per recordar l’amistat transfronterera i la necessitat d’obrir fronteres per
mantenir els territoris dinàmics i per salvar l’economia, que és molt important amb els
negocis de banda i banda de la frontera.
4.2. Mesures adoptades davant la situació
4.2.1. Programa d’activitats transfrontereres
Davant d’aquesta situació van sorgir iniciatives transfrontereres. El 15 de febrer de 2021
es presentaven a la premsa local les activitats transfrontereres entre Portbou, a l’Alt
Empordà (Costa Brava), i Cervera, a la Marenda (Costa Vermella). Consisteixen en una
programació d’activitats culturals i esportives compartides per promocionar-se
conjuntament a la primavera i a la tardor, quan la temporada és baixa. Reben una
subvenció de la Generalitat de Catalunya i del Consell Departamental dels Pirineus
Orientals en el marc dels microprojectes transfronterers. Així, es podrà gaudir de rutes i
excursions guiades entorn dels dos municipis tot aprofitant per sensibilitzar els
excursionistes en els valors mediambientals com les oliveres, la vinya, la pedra seca, la
història i els camins de l’exili, però també amb unes propostes de lleure com rutes amb
bicicleta elèctrica, caiac i natació al mar. Aquest és un exemple que mostra que es van
continuar les relacions a banda i banda de la frontera malgrat les dificultats a causa del
seu tancament. Més enllà, la població, els càrrecs elegits i els socis transfronterers van
donar proves de solidaritat i enginy.

4.3. Accions dels actors per trobar solucions
És a partir del qüestionari elaborat i enviat que s’ha pogut comprovar que les mesures
preses pels estats van pertorbar fortament el funcionament dels organismes de
cooperació transfronterera: dificultats tècniques i administratives per reunir tots els
membres (fins a 43 pel País d’Art i d’Història Transfronterer de les valls catalanes del
Tec i del Ter, PAHT) que viuen d’un costat i l’altre de la frontera, retards en l’elecció
de la nova governança quan s’escau, com per exemple pel PAHT en 2020, cosa que
planteja problemes pel que fa a decisions importants com el debat sobre l’orientació
pressupostària. Finalment, dificultats per obtenir les signatures dels càrrecs elegits
exigides per l’autoritat de gestió dels programes de cooperació transfronterera. Quant al
programa cultural per al públic en general referent a animacions transfrontereres, va ser
anul·lat, i, després del desconfinament, mantingut amb els protocols sanitaris adients de
cada estat, innovacions que pertorben el públic i canvien profundament el mecanisme de
la frontera. Això va fer desenvolupar noves pràctiques que segurament s’utilizaran
d’aquí en endavant: un ús més regular de la videoconferència (que estalvia trajectes i
permet guanyar temps), el desenvolupament de noves aplicacions informàtiques i
creació de visites virtuals… de fet, es va guanyar a ser més reactiu, més organitzat, però
es va perdre la possibilitat de retrobar-se, d’intercanviar...
Des del punt de vista de ser un fronterer/a, totes les persones esmenten que la situació
els va afectar molt, en el sentit de no poder circular de banda a banda de la frontera. Els
va crear una certa frustació. També les decisions i les mesures diferents dels dos estats
van tornar a donar més importància a la presència física i administrativa de la frontera.
És la vivència de tots davant aquesta situació tan incòmoda. Abans, alguns notaven una
frontera invisible, quasi inexistent, i la pandèmia va materialitzar-la i va esdevenir altre
cop una barrera. El tancament de la frontera va fer veure, al contrari, que estàvem en
una conca de vida transfronterera. Va demostrar fins a quin punt és adquirida la lliure
circulació de les persones i fins a quin punt hi estem lligats. Alguns van tenir el
sentiment d’un doble confinament. En general, podem dir que es va viure malament de
la part d’aquells acostumats a treballar amb un equip transfronterer, tot i reconeixent
que es van fer servir noves eines de treball, ja conegudes però no utilitzades, sense
moderació. Alhora podem concloure que la pandèmia ens condueix a reflexionar,
analitzar i actuar malgrat la situació dura viscuda a causa del tancament de la frontera.
4.4. El paper i el valor dels acords transfronterers durant la pandèmia
La gran majoria dels projectes POCTEFA van estar afectats per la crisi sanitària,
particularment els de la tercera convocatòria programats al 2019-2020. Pràcticament el
100 % d’aquests projectes van sofrir retards, des de la impossibilitat de viatjar fins a
problemes per accedir als llocs necessaris per al desenvolupament del projecte, com ara
centres de recerca o indrets on recollir mostres de terreny. A més a més, es va
manifestar una incertesa davant de l’equilibri financer en les empreses i entitats
privades, com també la paràlisi durant mesos del procediment administratiu de
reclutament. L’enquesta inclou una sèrie de preguntes sobre els recursos que els
projectes dediquen a la COVID-19: de les 112 respostes rebudes, 39 projectes van
dedicar recursos humans a la lluita contra la COVID-19, amb un total de 38.872 hores
per lluitar contra els efectes de la pandèmia; 23 projectes van donar material, com ara
solucions hidroalcohòliques o mascaretes, per un cost total de 480.720 euros; 4
projectes van lliurar equipament mèdic, com ara respiradors o altres, per uns 600.000
euros; 6 projectes van comprar medicaments, com ara antivirals o equips de diagnòstic,

per un valor de 103.000 euros; 31 projectes van publicar a Internet continguts específics
lligats a la COVID-19 com per exemple jocs, consells i activitat física, amb un total de
4.865 publicacions.
Aquests resultats van portar l’autoritat de gestió dels programes de cooperació
transfronterera a prendre mesures excepcionals per ajudar els projectes, i l’11 de juny va
tenir lloc un seminari web sobre el procediment de modificacions de projectes a fi de
reduir l’impacte de la COVID-19.
L’Euroregió Pirineus Mediterrània (regió d’Occitània, el Principat de Catalunya i les
Illes Balears) va crear un fons COVID-19. Els ajuts concerneixen el turisme a fi de
reaccionar davant la crisi promovent les bones pràctiques, identificant i impulsant tres
projectes. També es van reunir diversos experts euroregionals en l’àmbit turístic per
definir una estratègia per al turisme davant de futures pandèmies. Quant a la cultura,
molt afectada per la crisi, es van desenvolupar projectes per acompanyar els joves
creatius en la producció cultural, la promoció de la digitalització de continguts artístics i
de noves expressions artístiques emergides d’aquesta situació sense precedents.
Tanmateix, des del punt de vista econòmic es promou una sortida de la crisi
socioeconòmica generada per la COVID-19: cal identificar sectors i ecosistemes amb
més potencial per avançar cap a la sostenibilitat i la resiliència social, econòmica i
ambiental. Igualment, es promou una autèntica economia circular en els tres territoris de
l’Euroregió en l’àmbit del reciclatge i l’aprofitament dels recursos tèxtils. De cara als
estudiants i davant el repte de l’educació a distància, es decideix de millorar la seva
resiliència per contribuir al desenvolupament de noves enginyeries. Finalment, es crea
un ajut a la innovació per a una euroregió autosuficient en matèria agroalimentària.

5
Resum final

Els territoris fronterers comparteixen un fet geogràfic comú: el de ser localitzat a prop
d’una frontera d’estat. Abans de la pandèmia, la frontera existia però esdevenia més
aviat invisible. A partir de 2015, amb la crisi migratòria d’una manera accelerada,
nombrosos passos fronterers van ser estrictament controlats i bloquejats, alguns tancats
amb blocs de ciment i barreres. La frontera va tornar fisicament i a la nostra ment.
La crisi va impactar fortament els habitants de territoris transfronterers. La vida de cada
dia que els portava a franquejar la frontera per la feina, el consum i les relacions
humanes es va veure trasbalsada. Els càrrecs elegits de les col·lectivitats territorials
frontereres, alguns d’ells compromesos en projectes de cooperació transfronterera, van
patir i van adaptar-se amb dificultat a la crisi. Tots els actors de la cooperació
transfronterera es van veure afectats en el seu funcionament i també en l’estructura
mateixa, fins i tot l’Hospital de Cerdanya. Els serveis estatals van complir els seus
deures, però van ser contradictoris amb els serveis de policia o de duana encarregats de
controlar la frontera. Les institucions europees, mitjançant el programa POCTEFA, van
intentar d’actuar al més ràpidament possible per no trencar els fils de la cooperació de
banda i banda de la frontera. El que és segur és que aquesta crisi ha de ser l’oportunitat
de pensar el fet fronterer d’una manera més rigorosa i compartida, cosa imprescindible
per a un tractament més adient de cara a les polítiques públiques al servei de les
persones, alhora actors de l’economia però, al mateix temps, ciutadans, individus
compromesos amb parelles, famílies amb infants a educar malgrat el tancament de les
escoles, gent gran que cal visitar més enllà de la frontera… Mai com en aquest temps de
pandèmia el planeta ha estat el nostre horitzó comú, on casdacú de nosaltres ha seguit en
temps real el desenvolupament de la COVID-19 i de les seves conseqüències.
Aquest estudi sobre la frontera mostra que són les persones, en territoris fronterers, les
capdavanteres, i no les institucions. Cal, doncs, centrar-se després de la pandèmia en un
enfocament cap a les persones i els territoris, ja que són els primers a actuar. Van ser les
primeres víctimes: famílies de cada banda de la fronteres separades, treballadors
fronterers amb impediment per anar al seu lloc de treball. Però la crisi va revelar,
tancant les fronteres, un cert flux d’interdependècies econòmiques o funcionals. Va
posar de manifest sistemes interrelacionats que les autoritats van parar d’un manera
brutal. Es van instituir marcs nacionals inadaptats i es va revelar una mala coordinació
quant a la gestió en general de totes les fronteres. Així, caldrà construir una cohesió
transfronterera mitjançant un codesenvolupament transfronterer (Informe MOT, 2020).
Per tant, els estats i la UE hauran d’anticipar-se perquè és necessari un enfocament
territorial descentralitzat i integrat que impliqui càrrecs elegits i tècnics locals i una
goverança transfronterera estructurada i àgil que integri la societat civil.
La crisi ha palesat que la frontera continua sent «un afer d’estat» gestionada per
funcionaris d’autoritat com la policia, les duanes. Cadascú primer es va girar cap al

«seu» estat, considerant l’«altre costat» en un segon moment. Caldrà, doncs,
necessàriament, pensar en una governança multinivell dels territoris transfronterers
lligant a cada nivell una coordinació horitzontal i vertical (Informe MOT, 2020). Pel
que fa a Europa, el seu paper ha d’incitar la coordinació entre estats i desenvolupar per
al futur una política de salut pública europea. També la crisi ha confirmat el fracàs
simètric d’una hiperglobalització i del retorn cap al seu territori restringit. Es van crear
reflexos arcaics de rebuig de la població «forània», conseqüències del retorn de la
soberania nacional pura exercida per l’Estat sol en el marc de les fronteres «dures». Sí
que la crisi mostra que els estats són determinants en una crisi sanitària, però també que
han d’actuar junts sobre cada frontera a escala europea. Cal fer prevaldre que la frontera
representa una conca de vida, no ha de ser solament una línia de separació de les
sobiranies nacionals, i això passa per dispositius innovadors de governança, per una
millor comprehensió col·lectiva del que és una frontera, incloent-hi persones, ciutadans
del seu país, d’Europa i del món, amb una visió compartida del seu futur comú.
Formem part de la Unió Europea. Aquesta crisi sanitària ha posat en relleu els greus
límits de les institucions europees en la seva capacitat d’actuar ràpidament i amb
eficàcia. No val la pena recordar els moments caòtics viscuts en el curs de les primeres
setmanes de la pandèmia amb uns governs que prenien decisions nacionals sense
coordinació, ni concertació amb els seus socis europeus, imposant restriccions de
viatge, interdiccions de desplaçament, prohibició de reunions… Tot va ser fet sense un
veritable debat parlamentari i sense control parlamentari, sense tenir en compte les
realitats transfrontereres, les conques de vida transfrontereres existents.
Els problemes apareguts amb la pandèmia de la COVID-19 han de ser detingudament
analitzats i resolts. Concerneixen tant l’economia com la ciència, la comunicació
política i l’atenció mèdica. Exigeixen respostes europees ràpides. Cal que els estats
europeus col·laborin més estretament tenint en compte els conflictes, les pandèmies que
hi haurà anys a venir, per protegir el seu propi model de societat. Un dels nostres reptes
és que s’ha de reeixir a reinventar formes útils de cooperació, coalicions de projectes i
d’actors.
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Mesures adoptades pel Parlament Europeu durant la crisi de la

Parlement européen
2019-2024
TEXTES ADOPTÉS
P9-TA(2020)0315
Le système Schengen et les mesures prises pendant la crise du coronavirus
Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2020 sur le système Schengen et les
mesures prises pendant la crise du coronavirus (2020/2801(RSP))
Le Parlement européen,
–

vu la pétition nº 0653/2020,

–
vu les articles 21, paragraphe 1, et 67, paragraphe 2, du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne,
–
vu le protocole au traité d’Amsterdam intégrant l’acquis de Schengen dans le
cadre de l’Union européenne,2
–

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–
vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen),3
–
vu la communication de la Commission du 30 mars 2020 intitulée «Lignes
directrices concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs pendant
l’épidémie de COVID-19» (C(2020)2051),
–
vu la communication de la Commission du 16 juillet 2020 intitulée «Lignes
directrices concernant les travailleurs saisonniers dans l’Union européenne dans le
contexte de la pandémie de COVID-19» (C(2020)4813),
–
vu la communication de la Commission du 13 mai 2020 intitulée «COVID-19:
pour une approche coordonnée par étapes du rétablissement de la libre circulation et de
la levée des contrôles aux frontières intérieures» (C(2020)3250),
–
vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour
combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences4 et sa résolution du

2

JO C 340 du 10.11.1997, p. 93.
JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
4
Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
3

19 juin 2020 sur la situation de l’espace Schengen au temps de la pandémie de COVID19,5
–
vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne des travailleurs
transfrontières et saisonniers dans le contexte de la crise de la COVID-19,6
–
vu sa résolution du 17 septembre 2020 intitulée «COVID-19: coordination au
niveau de l’Union des évaluations sanitaires et de la classification des risques et
conséquences pour l’espace Schengen et le marché unique»,7
–
vu la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à
une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la
pandémie de COVID-198,
–
vu les délibérations de la réunion de la commission des pétitions du
2 juillet 2020 au sujet de la pétition nº 0653/2020,
–

vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.
considérant que la commission des pétitions a reçu la pétition nº 0653/2020,
présentée par des représentants des régions frontalières belges, allemandes,
néerlandaises et luxembourgeoises, qui fait état de préoccupations concernant la
fermeture soudaine des frontières intérieures de l’Union en réaction à la pandémie de
COVID-19 et les conséquences qu’ont eu les différentes mesures mises en place par les
États membres sur les habitants de l’Union, tout particulièrement ceux qui vivent dans
des régions frontalières;
B.
considérant que les régions frontalières représentent 40 % du territoire de
l’Union européenne et accueillent 30 % de sa population;
C.
considérant que l’acquis de Schengen a joué un rôle clé dans la transformation
des régions frontalières en lieux d’échanges économiques et sociaux ainsi qu’en régions
modèles en matière de coopération territoriale et d’innovation institutionnelle;
D.
considérant que la pandémie de COVID-19 fait peser une lourde menace sur la
santé publique et qu’elle a des répercussions sur la santé et la vie de toutes les personnes
résidant dans l’Union ainsi que sur les systèmes de santé et de soins des États membres;
E.
considérant qu’en réaction à la pandémie de COVID-19, la plupart des États
membres ont rétabli des contrôles aux frontières intérieures ou fermé leurs frontières;
que des restrictions temporaires aux déplacements en provenance de pays tiers mais
aussi d’États membres de l’Union au sein de l’espace Schengen ont été mises en place
et continuent de s’appliquer; que ces mesures n’ont pas été coordonnées entre les États
membres ou avec les institutions européennes;

5
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F.
considérant que plus de 17 millions de citoyens européens vivent et travaillent
dans un pays de l’Union autre que celui dont ils possèdent la nationalité (3,9 % de la
population active totale en 2018);
G.
considérant que, conformément au code frontières Schengen, les contrôles aux
frontières intérieures peuvent être introduits par les États membres à titre exceptionnel
et en dernier ressort, en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité
intérieure, et doivent respecter le principe de proportionnalité; que, si cela se produit,
une notification doit être envoyée aux autres États membres et à la Commission;
1.
souligne qu’un espace sans frontières intérieures est un élément important du
marché unique européen; rappelle que la pandémie de COVID-19 est une crise qui
diffère de tout ce qu’a connu le continent européen depuis la création de l’espace
Schengen;
2.
insiste sur le fait que la libre circulation des personnes est l’une des pierres
angulaires d’une Union européenne fonctionnelle ainsi que l’une de ses plus grandes
réussites; rappelle qu’il existe une mobilité croissante dans l’Union européenne pour des
motifs liés à la résidence, au travail, aux études ou à la gestion d’entreprises;
3.
souligne que la libre circulation a été gravement compromise par la fermeture
totale ou partielle des frontières par les États membres lors de la pandémie de COVID19; regrette que la fermeture soudaine, précipitée et non coordonnée des frontières et la
mise en place de mesures d’accompagnement aient entraîné l’immobilisation de
personnes en transit et aient gravement affecté les personnes vivant dans des régions
frontalières en limitant leur capacité à franchir la frontière pour travailler, pour fournir
ou recevoir des services ou pour rendre visite à des amis ou des proches; met en avant
l’effet préjudiciable de la fermeture des frontières intérieures et extérieures sur les
entreprises internationales et sur les secteurs scientifique et touristique; souligne qu’au
lieu de rétablir des contrôles aux frontières, les États membres devraient s’efforcer de
prendre les mesures nécessaires pour permettre le franchissement des frontières tout en
garantissant une sécurité et une protection sanitaire maximales;
4.
souligne la nécessité de respecter les règles de l’acquis de Schengen en
coordonnant mieux les mesures respectives prises dans l’espace Schengen, notamment
dans les régions transfrontières, et en évitant l’adoption d’une stratégie fragmentée entre
les États membres; insiste sur le fait que les mesures restreignant la libre circulation
devraient rester une exception; fait valoir que les restrictions à la libre circulation
devraient être remplacées par des mesures ciblées conformes aux principes de
proportionnalité et de non-discrimination; encourage les États membres à faire preuve
de mesure dans leurs restrictions; rappelle qu’il importe de rétablir un espace Schengen
pleinement opérationnel sans contrôles aux frontières intérieures;
5.
relève que les zones les plus touchées par la pandémie ne coïncident pas toujours
avec les frontières nationales, raison pour laquelle les restrictions de circulation
devraient se fonder sur la situation des différentes régions en matière de santé publique
et être flexibles et locales;
6.
salue les efforts déployés par la Commission et par les États membres pour
appuyer l’action coordonnée actuellement menée par l’Union et pour garantir ainsi la

protection de la santé publique tout en respectant la libre circulation; invite la
Commission, le Conseil et les États membres à pleinement renforcer et mettre en œuvre
des mesures générales de coordination fondées sur les meilleures données scientifiques
disponibles, notamment pour ce qui a trait aux règles en matière de quarantaine, à la
recherche transfrontière des contacts, aux stratégies de dépistage, à l’évaluation
conjointe des méthodes de dépistage, à la reconnaissance mutuelle des tests et à la
restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union; estime qu’il
convient de recourir à des mesures globales, adéquates et claires de protection de la
santé publique pour les personnes franchissant les frontières intérieures afin d’éviter le
rétablissement de contrôles au niveau de celles-ci;
7.
salue les orientations données en permanence par la Commission dans le cadre
de l’actuelle coordination pour une réaction commune de l’Union européenne à la
pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne l’application des principes
d’égalité de traitement et de non‑discrimination, ainsi que l’exercice du droit de
circulation libre et équitable des travailleurs et des services;
8.
invite la Commission à poursuivre ses efforts pour améliorer et soutenir la
coopération et la coordination à l’échelle de l’Union entre les États membres et avec
ceux-ci pendant la pandémie;
9.
estime qu’il convient de veiller à la compatibilité des outils tels que les
applications de suivi de contacts contre la COVID-19 par-delà les frontières pour
garantir leur efficacité et permettre le suivi des infections en cours de déplacement;
souligne que les habitants de l’Union devraient avoir facilement accès à des
informations fiables, complètes et en temps réel sur les restrictions de déplacement et
les mesures de santé et de sécurité liées à la pandémie dans toute l’Union; rappelle
l’importance d’une communication multilingue sur la pandémie, en accordant une
attention particulière aux langues utilisées dans les régions transfrontières; invite la
Commission à mettre à jour le site web «Re-open EU» en conséquence afin de créer un
véritable guichet unique qui facilite la libre circulation pendant la pandémie et aide
considérablement les habitants à retrouver leur mode de vie habituel;
10.
exprime son inquiétude face aux nombreux obstacles rencontrés par les
travailleurs frontaliers, les étudiants et les couples binationaux dans des relations stables
en raison de la fermeture des frontières ou des restrictions de déplacement; invite la
Commission et les États membres à accorder une attention particulière aux particularités
des régions transfrontières où des travailleurs font fréquemment la navette de part et
d’autre de la frontière; propose à cet égard que les habitants des régions frontalières et
les travailleurs frontaliers soient exemptés des mesures et des restrictions dont ils font
l’objet dans le contexte de la pandémie, tout en restant tenus de respecter les conseils et
les mesures émanant des autorités sanitaires des États membres concernés afin de
prévenir la propagation du virus;
11.
estime que le retour rapide à un espace Schengen pleinement opérationnel est de
la plus haute importance et dépend tant de la volonté politique des États membres que
de leur engagement à coordonner les mesures relevant de l’acquis de Schengen; rappelle
qu’il convient d’éviter toute action non coordonnée et bilatérale susceptible d’entraîner
des restrictions inutiles à la mobilité et à la libre circulation; relève que la stratégie sur

l’avenir de Schengen est l’une des initiatives clés de la Commission pour 2021; rappelle
qu’il est éminemment souhaitable d’achever l’espace Schengen, grâce auquel tous les
citoyens de l’Union pourront bénéficier de l’acquis de l’Union sur un pied d’égalité;
invite une nouvelle fois la Commission et les États membres à élaborer, dans les
meilleurs délais, des plans d’urgence dans la perspective de futurs pics de propagation
de la COVID-19, afin d’éviter que les contrôles temporaires aux frontières ne se
pérennisent à moyen terme;
12.
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Annex 11.

Projectes del Fons COVID-19 de l’Euroregió Pirineus Mediterrània

Annex 12.

Model de qüestionari elaborat

✓ Nom, edat, funció
✓ Us entrevistem perquè sou membre d’un equip d’un projecte de cooperació
transfronterera i/o de cooperació territorial europea (CTE). Ens podríeu explicar
a grans trets quins objectius té aquest projecte, les seves motivacions per formar
part de l’equip, com està funcionant el projecte…?
✓ Quina altra experiència teniu en la cooperació transfronterera i/o de CTE?
✓ Formeu part de projectes de cooperació transfronterera i/o de CTE com a part de
la vostra feina, en el vostre temps lliure…?
✓ L’experiència en el camp de la cooperació transfronterera i/o CTE la teniu a
partir de projectes finançats (per Europa), per altres projectes de tipus formal
(mitjançant col·laboracions amb ajuntaments, consell departamental, consells
comarcals, diputacions provincials, institucions culturals o econòmiques, com la
UCE, cambres de comerç…), a partir de coneixences particulars…?
✓ Amb la COVID-19, podeu explicar com gestioneu els projectes pel que fa a les
persones (reunions….), les accions i els resultats (retard o no…) en els
problemes de frontera?
✓ Afecta la pandèmia la governança multinivell existent?
✓ Quins processos s’han creat entre actors, entre les col·lectivitats públiques del
nord i del sud per continuar treballant amb els projectes transfronterers?
✓ Es pot parlar de l’emergència de nous processos de governança?
✓ Apareixen processos de coordinació i de regulació originals. Els considereu
efímers o perdurables?
✓ Amb la COVID-19 estan apareixent noves paraules que s’estan utilitzant, com
ara corredor verd, corredor sanitari, frontera sanitària, protocol sanitari comú
per als desplaçaments, confinament… En coneixeu d’altres?
✓ Penseu que la COVID-19 està canviant els mecanismes de la frontera?
✓ Com a veí fronterer, com viviu aquesta situació?

