LA MESURA D'IMPOSSIBLE COMPLIMENT DE DEMANAR UN PCR FET 72 HORES ABANS
D'ARRIBAR A UN AEROPORT A L'ESTAT ESPANYOL IMPOSSIBILITA A L'EMIGRACIÓ
CATALANA I ESPANYOLA ELS DESPLAÇAMENTS CAP A CASA EN PERÍODE DE NADAL
EXIGIM QUE ELS PCR ES PUGUIN FER A L’ARRIBADA A L’AEROPORT DE DESTINACIO

Ja hauria d’estar assumit per part de les autoritats espanyoles i catalanes que els residents
catalans a l’exterior no som simples turistes. Tots vivim a països, a tots els continents, on la
COVID-19 ha afectat de manera diversa els nostres països de residencia. Som doncs
absolutament conscients de la gravetat de la situació epidemiològica i assumim positivament
les Recomanacions europees i de l’OMS adreçades a limitar l’expansió de virus
No tenim doncs res a objectar respecte de l’exigència d’un PCR negatiu fet abans de les 72
hores del moment de l’entrada en un aeroport (o port) de l’Estat espanyol. Tot i que ens
sorprengui que aquesta exigència no existeixi en el cas de desplaçaments per carretera o en
tren (que afecten únicament al continent europeu) que tècnicament presenten un grau de
perill de contaminació similar o superior als desplaçaments en avió.
El que passa és, com ve malauradament essent la norma, que les autoritats catalanes i
espanyoles desconeixen en gran mesura quina és la realitat de la gran majoria de països de
la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu i no diguem dels països del continent
americà.
Les autoritats espanyoles parlen de ‘turismo seguro’, un concepte que no té res a veure amb
els viatges familiars d’aquesta època de l’any. Desconeixen que a molts països és
completament impossible fer-ser una PCR amb una antelació tan escassa. Moltes persones
tenen comprats els seus tickets d’avió des de fa mesos i resulta totalment impossible adaptar
les dates de viatge a la disponibilitat de cites en laboratoris públics totalment sobrecarregats
arreu i amb dificultats per a donar resultats en un termini breu al no tractar-se de situacions
d’urgència. La solució de fer aquests tests en laboratoris privats és inviable per la gran majoria
de persones sigui per una qüestió purament econòmica (a països com Irlanda el preu d’un
test privat se situa entre 150-200 euros i a Dinamarca o els USA a 350 euros) o perquè aquests
laboratoris privats estan també desbordats i en una situació de gran dificultat per a donar
cites adaptades al calendari de desplaçaments dels residents catalans o espanyols a l’exterior.
La mesura doncs, tal i com ha quedat formulada, d’acord amb el concepte de la Ministra
d’Afers Exteriors espanyola del ‘turismo seguro’ implica un tancament implícit de fronteres
per a l’emigració espanyola i catalana que només fa que agreujar una situació ja de per sí

difícil i dificulta una reunificació familiar tan necessària després de l’any tan difícil que tots
hem passat.
Des de la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) exigim que es respecti el dret a
viatjar cap a casa d’aquells que així ho desitgin i el dret del seus familiars a visitar-los en el
seu país de residència sense imposar mesures d’impossible compliment o exposar-se a risc
de sancions (que poden arribar als 6.000 euros). Som més de 350.000 els catalans de totes les
edats residents fora de l’Estat espanyol i no entenem aquesta manca de respecte per un dret
elemental com és el de la visita familiar en període de Nadal.
Que no es tracta d’una demanda minoritària ho acredita clarament el fet que en menys d’una
setmana diverses Delegacions del Govern català a l’exterior hagin rebut, segons ha confirmat
el Departament d’Acció Exterior, més de 600 queixes de catalans afectats d’una manera o
una altra per aquesta mesura.
El que proposem és:
-

Que el test PCR pugui ser realitzat directament a l’aeroport per aquells ciutadans
catalans o espanyols residents a l’exterior que puguin acreditar la condició de
residents a l’exterior o bé per a les persones de les seves famílies que els hagin visitat
i que puguin acreditar-ho mitjançant una declaració d’auto responsabilitat.

-

Alternativament entenem que la mesura d’exoneració del test PCR pels residents o
ciutadans d’un país (tal i com es fa a Dinamarca i tal i com ho permet la Recomanació
Europea en la matèria) podria ser també una mesura a adoptar.

-

Som plenament conscients que les autoritat aeroportuàries estan essent molt
tolerants en el moment actual amb l’exigència del PCR a molts aeroports. Agraïm molt
la sensibilitat del personal d’AENA però no creiem que les mesures a adoptar s’hagin
de basar en comportaments tolerants per part del personal als aeroports.

En definitiva, volem com tothom, contribuir a la màxima seguretat i a la lluita contra el
coronavirus però no volem que això es faci prescindint dels drets a la lliure circulació i a la
reunificació familiar que tots tenim.
Som Catalunya Exterior, també som Catalunya !!!
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