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Creueristes 

E ls creueristes han estat un cavall 
de batalla,especialment cobejat 
en la lluita de l'actual govern 
municipal contra els efectes per

versos que genera el turisme massiu a Bar
celona. L'abril passat, la insistència muni
cipal va contribuir a fer que la Generalitat 
establís una molt moderada taxa turistica 
als creueristes, fins i tot i molt més modes
ta encara -0,65 euros per persona-, als 
que no arribaven a pernoctar. Al juliol, 
l'Ajuntament va anunciar la creació d'una 
taxa específica per als creuenstes que 
feien excursions organitzades a la ciutat, 
però una vegada més, com en tants anun
cis cridaners del govern Colau, no se n'ha 
sabut res més, sigui perquè s'ho han re
pensat o per incapacitat de fer aprovar la 
taxa dins les ordenances municipals. 

El sector dels creuers està molt éoncen
trat en unes poques companyies, les més 
importants de les quals es van desenvolu
par originàriament al Carib. Tant aquesta 
concentració empresarial com l'hàbit de 
tractar amb operadors locals centreame
ricans provoca que les companyies actuïn 
soVint de manera abusiva davant els pro
veïdors catalans, on poden imposar -i els 
petits operadors locals 3cceptar-ho- tari
fes pels menús que només cobreixen la 
meitat del seu cost real. Aquesta actitud 
depredadora -que ens recorda les pràcti
ques històriques dels tour operators- ge-

_. ~a.una.pèrdua de la cadena de valor del 
sector que resulta preocupant, encara que 
aquestes pràctiques augmentin l'atractiu 
de Barcelona com a base creuerista. 

Fa poques setmanes, l'Ajuntament va 
presentar tot cofoi un acord amb el Port de 
Barcelona que, entre d'altres coses, pre
veu tancar· tres molls destinats a creuers a 
canvi d'acceptar que se'n faci un de nou de 
gran capacitat al moll Adossat. al' entrada 

. del port i allunyatde la trama urbana. Ja ho 
deien amb la boca petita, que aixi es reduïa 
el nombre de creuers que podien estar 

El sector dels creuers està molt 
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atracats al mateix temps al port, tot i que el 
nombre de creuerist.es podria augmentar. 
l és que en un dels molls suposadament 
alliberats -el d'Espanya- no hi ha atracat 
mai cap creuer, perquè nòmés se li va atri-
buir aquesta funció per qualificar el Mare
màgnum com a estació marítima i que així 
pogués obrir els dies festius. Veurem com 
els del Maremàgnum justifiquen aquesta 
obertura a partir d'ara. Els altres dos molls 
suposadament alliberats corresponen al 
moll de Barcelona i als laterals que donen a 
l'edifici del World Trade Center, on els co
neixedors del port diuen que amb prou 
feines hi atraca un creuer al mes de mitja
na. Per tant, de manera conscient o no 
conscient, el govern municipal s'ha tornat 
a deixar enredar i ha presentat com un èxit 
un acord molt favorable al Port. 

Així, doncs, l'Ajuntament de Barcelona i 
el nou govern de la Generalitat hauran 
d'afanyar-se a implantar mesures ' real
ment efectives per evitar les pràcti
ques dels grans operadors del sector i que 
ellegítim interès del port de la ciutat a cap
tar el màxim de negoci no vagi en detri
ment del conjunt del sector turístic i de la 
ciutat. 


