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Situació
Conegut popularment per ser el lloc per on es va desenvolupar el gran èxode republicà del gener i
febrer del 1939, el pas fronterer entre la Jonquera i El Pertús continua sent a dia d’avui un dels més
importants de la línia divisòria que separa Espanya i França. De fet, l’Observatori Hispano-Francès
de Trànsit dels Pirineus, en el seu quadern vuitè publicat al maig del 2018, recull que la xifra mitjana
de viatgers (per carretera) per dia al 2015 va ser 59.360 dels quals 9.190 eren de trànsit i 50.170
d’intercanvi.
Tot i que no es compta amb dades oficials al respecte, la intensificació dels controls i processos de
readmissió durant l’estiu del 2018, especialment del costat de la frontera hispano-francesa d’Irún –
Hendaya, ens porta a posar el focus sobre la realitat de la frontera catalana. Notícies com l’arribada a
Catalunya de gent amagada en camions que tenia la intenció d’arribar a França des d’Itàlia o el retorn
en virtut dels convenis de readmissió de persones que intentaven creuar cap a França són cada cop
més habituals.
Segons la Cimade, els controls es realitzen a diferents punts estratègics (peatges o estacions) o a
autobusos de transport a baix preu (Flixbus, Ouibus, Isilines, etc.). De fet, al 2017, més del 88% de les
persones enviades al centre de retenció administrativa (CRA) de Perpinyà havien estat detingudes a
la frontera, la gran majoria en aquest tipus de busos.[v] A més, de forma continuada els observadors
locals assenyalen que les condicions d'aquest tancament són opaques. Des del 2015 i el restabliment
dels controls de les fronteres internes, aquestes pràctiques s'han accentuat, la policia té més personal
dedicat a aquests controls i mitjans legals i temporals a la seva disposició.
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READMISSIONS
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