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Fronteres permeables 
 
 

Fronteres.... Sabem què són però no on són. Actualment, convivim amb elles, 
però, i  els límits, on els trobem? I no em refereixo a límits físics, sinó al sentit 
més profund de la paraula. Tots tenim clar que una frontera és aquella línia 
imaginària que marca la separació de dos països veïns, però, com seria un 
món sense fronteres? Són necessàries, però, fins a quin punt? 

Doncs bé, si sóc sincera, abans de començar a escriure aquest text estava 
completament segura que les fronteres era el millor per a tothom arreu del món. 
De fet, mai m’havia plantejat un món sense fronteres. Però, tenint en compte el 
panorama actual, tenint en compte com van les coses avui dia, el meu 
percentatge de seguretat ha anat disminuint. Per què? 

D’una banda, sí que estic totalment d’acord en què les fronteres ens 
proporcionen molta seguretat i molt més control en el país. Si aquell dia no 
haguéssim parat aquell camió ple d’armes... què hagués passat? I si aquell 
cotxe sospitós no hagués estat intervingut? I  

Però per altra banda, intentar passar la frontera per salvar la vida provoca la 
mort i la desaparició de 30.000 persones a la Mediterrània. I què dir de tots 
aquells qui van han estat constantment lluitant per escapar de la guerra i la 
violència? Han mort perquè no els van deixar creuar la frontera? Ells també 
eren humans, com tots nosaltres. 

L’Acord de Schengen és un pacte firmat durant el 1985 i 1990 per diferents 
països de la Unió Europea, amb l’objectiu de suprimir progressivament els 
controls fronterers entre els països firmants. D’aquesta manera, es garanteix la 
lliure circulació de persones, capitals i comerç en general. Aquest tractat és un 
clar punt a favor d’un  món sense fronteres.  Però...  

Sabem que sempre hi ha algun “però” a tot arreu i aquest, és el que es refereix 
a la part més humana del que suposen les fronteres. Per entendre aquest 
“però”, tenim un altre clar exemple:  la frontera entre Estats Units i Mèxic. És 
una de les fronteres més vigilades del món, ja que molts mexicans necessiten 
moure’s del seu país i anar a la recerca de millors condicions de vida al país de 
més amunt, però l’entrada no és fàcil. El problema està en els requisits que es 
sol·liciten a l’hora de creuar la frontera. Molts no els compleixen i es queden en 
el camí. 

En conclusió, totes les fronteres han de estar vigilades per evitar persones 
indesitjables i productes nocius, però no per a acollir els qui les creuen amb 
l’esperança d’una vida o d’una vida millor. La millor solució com un món amb 
fronteres, sinó un món amb fronteres permeables. 


