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Comarques
OPERACIÓ SORTIDA DE SEMANA SANTA  MÉS TRÀNSIT I CONTROLS A L’AEROPORT I A LES CARRETERES

Els controls
policials tornen
a l’aeroport
per l’amenaça
terrorista
Es comprovaran els documents de viatge quan

entrin o surtin els viatgers de l’espai Schengen,
cosa que fins ara no es feia amb els de la UE
EVA BATLLE GIRONA

■ La lluita contra el terrorisme ha
portat canvis a les fronteres i l’aeroport de Girona no se’n salva. Si
a la Jonquera es pot veure, per
exemple, sobretot que per la banda francesa hi ha policia controlant documentació dels viatgers,
doncs aquesta imatge ara també
es trasllada a les instal·lacions aeroportuàries de Vilobí d’Onyar
amb més intensitat.
El motiu: una modificació del
codi de fronteres Schengen que té
com a objectiu millorar la seguretat i, sobretot, la lluita contra el
terrorisme gihadista.
Una de les novetats dels controls són els que afecten els ciutadans de la Unió Europea (UE) i els
controls de sortida de tots els viatgers. Això suposa que a partir
d’ara es veurà els agents de la Policia Nacional que comencen a
comprovar tota la documentació
de viatge quan els ciutadans de la
UE puguin entrar i sortir del territori Schengen a través de la con-

sulta de les bases de dades pertinents.
Cal recordar que l'espai Schengen és un espai creat el  per
suprimir les fronteres comunes
entre els estats integrants i establir
controls comuns a les fronteres
exteriors d'aquests països. Està
format per  països.
Aquesta mesura va començar a
implementar-se des d’ahir i l’aeroport de Girona és un dels punts
de l’Estat espanyol. Per intentar
que es molesti el menys possible
els viatgers de les instal·lacions de
Vilobí d’Onyar, el que està previst,
tal i com va informar ahir el Ministeri de l’Interior, és permetre
fer ús dels sistemes ABC que es
troben instal·lats en diversos
punts de l’Estat com ara l’aeroport
de Girona.
Més personal
A aquests sistemes tecnològics
cal sumar-hi també un refoç del
personal que hi ha en els punts on
hi hagi més pas de viatgers, que

Amb la imminent arribada de les vacances de Pasqua l’activitat a l’aeroport de Vilobí es dispara. MARC MARTÍ

Rapidesa Control de fronteres
sense cues i amb alta tecnologia
 Als aeroports hi ha un anar i
venir de passatgers que s’incrementa, sobretot ara durant la
Setmana Santa. El de Girona és
un d’aquests on l’activitat augmenta per aquestes dates i per
facilitar el pas de passatgers cap
a Espanya hi ha instal·lades
unes màquines que estalvien
cues als viatgers. Això és el que
permet el sistema de pas automatitzat de fronteres, anomenat ABC System. És un sistema
de fronteres intel·ligent. Funciona de tal manera que els passatgers verifiquen la seva identitat
posant el passaport o DNI electrònic en una màquina i si tot és
correcte ja poden entrar a Es-

panya. A la Policia Nacional això
els permet controlar i alhora localitzar documents falsos i persones buscades. E.B. VILOBÍ D’ONYAR

naturalment, per aquestes dades
serà a les instal·lacions de Vilobí
on es preveu un gran moviment
de passatgers i avions enlairant-se
i aterrant, ja que comença la Setmana Santa.
Per evitar aglomeracions el que
es demana als ciutadans que viatgin aquests dies i hagin d’entrar o
sortir de l’espai Schengen és que
portin sempre al cim el passaport
biomètric o en cas dels ciutadans
espanyols, el DNI electrònic. Amb
aquests documents es permet poder accedir als sistemes ABC que
es troben instal·lats des de fa poc
més de dos anys a l’aeroport de
Girona.
Les instal·lacions de Vilobí són
un dels punts d’Espanya que
compta amb aquest sistema però
també n’hi ha a punts fronterers
marítims i terrestres així com als
aeroports de Madrid, Palma de
Mallorca, Alacant i Màlaga. També se’n pot trobar al port d’Algesires o el punt de control de la Línea
de la Concepción.

Més activitat policial a les carreteres per Setmana Santa
 Interior preveu una gran

mobilitat per la previsió
de temperatures altes i neu
a molts punts de muntanya
E.B. GIRONA

■ La Setmana Santa és una de les
èpoques festives de l’any que registra més mobilitat i complicacions circulatòries i que ve condicionada per les previsions meteorològiques. Les darreres nevades
mantindran les estacions d’esquí
obertes, de manera que les destinacions de muntanya registraran
una gran afluència. A més, es preveu que hi hagi un gruix de desplaçaments cap a destinacions de
segones residències i zones de
platja, com la Costa Brava, i per

Ell conseller Jordi Jané, el comissari de Mobilitat, Miquel Esquius, i la
directora del SCT, Eugenia Doménech, presentant l’operatiu. ACN
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tant els eixos viaris costaners
registraran una mobilitat elevada.
El conseller d’Interior, Jordi
Jané, ahir va anunciar que durant
aquestes vacances «hi haurà més
controls, posarem la lupa en
aspectes que ens preocupen, com
les distraccions, l'alcohol i les
drogues i la velocitat». Està previst
que la policia de trànsit faci a tot
Catalunya . controls preventius per evitar aquestes situacions.
Durant la primera fase de la
Setmana Santa, que dura fins
demà a mitjanit coincidint amb
l’inici de les vacances escolars i
universitàries, està previst que
. vehicles surtin de l’àrea
metropolitana Barcelona. I durant la segona fase, els quatre dies
festius, que comencen dijous, hi

haurà encara més mobilitat .
Les carreteres on es preveu més
concentració de trànsit és a l’AP-
fins a Maçanet de la Selva i la C-
al seu pas per Llagostera i la C-
a Platja d’Aro, sobretot vies que
condueixen cap a localitats de la
Costa Brava. Vies que també es
preveuen molt carregades durant
l’operació retorn.
Cal destacar que hi ha punts de
la xarxa viària en els quals s’estan
fent obres i que per tant poden
comportar trams de circulació
amb retencions. A la demarcació
hi ha la N-II al seu pas per Tordera,
Sils, Medinyà-Orriols, la Jonquera, Maçanet de la Selva. També la
C- a Figueres; la C- al seu
pas per Palafrugell, la GI- a
Sant Joan Les Fonts i la N-e a
Bescanó.

