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Què en fem, de
les llagostes?

El de creueristes)... és un turisme
de plaga de llagosta. Devoren
l’espai públic i se’n van”. No ho
diu un barceloní qualsevol,

empipatpelsapartaments il∙legalsopel tu
risme de borratxera, sinó una destacada
regidorade la ciutat. Al capdequatre anys
de govern, ja no es pot parlar de falta
d’experiència quan es fan aquest tipus
d’afirmacions incendiàries. Però és que si
en matèria d’apartaments turístics il∙le
gals, per exemple, cal reconèixer l’esforç i
l’efectivitat de la lluita municipal, pel que
fa als creueristes, la capacitat efectiva de
gestionar el fenomen ha estat quasi nul∙la:
un anunci no complert de taxa municipal
per a creueristes i un acord amb el port de
Barcelona que pretenia limitar el nombre
decreuers acanvide fernearribardemés
grans.
Noéscertqueels creueristesusin laciu

tat i se’nvagin sensedeixarhi res.Un20%
hi pernocten gràcies al fet que la ciutat és
origen o destinació final d’un bon nombre
de circuïts. Aquests són també els que fan
servir el transport, sobretot l’aeroport, per
connectarambel llocd’origen.Peròésclar
que hi ha molts aspectes a millorar en la
gestiód’aquest tipusde turisme.Primer, la
pol∙lució atmosfèrica que genera el trànsit
i,sobretot,l’estadadelscreuers,queescon
centraalsbarrisméspròxims.Elportreco
neix el problema, però fins ara no ha anat
gairemésenllàdelesbonesparaules.Jasa
bemquecalmaximitzarelsbeneficis, però
l’àmplia trajectòriaenelmónlocaldelase
va nova presidenta hauria d’accelerar l’as
sumpcióde les responsabilitats socialsque
totaempresaexemplar també incorpora.
I després ens queden els excursionistes,

que són aquells que arriben a la ciutat a vi

sitarla unes hores –pocmés de quatre de
mitjana– i se’n tornen a dormir al vaixell.
Lalògicadelpaquetcomplet idelesexcur
sions contractades provoca que quasi tota
la despesa sigui captada per les navilieres,
que n’obtenen elevats marges gràcies a
l’elevada capacitat de pressió per aconse
guir tarifesmolt favorables.
Les solucions són complexes i passen

perdiversosfronts.Atravésdelaconcerta
ció amb el port, les mateixes navilieres,
l’aeroport i la resta d’operadors implicats
en el sector caldria reforçar el pes dels
creuers amb origen o destinació final a
Barcelona idelscreueristesquehipernoc
ten. S’hauria de distribuir més la despesa
generada per tota la ciutat i per tots els
operadorsievitarsituacionsdedominiper
partdelesnavilierescomlesquenofatants
anys exercien els turoperadors. Seguint la
lògica de l’accés al ParcGüell i a la Boque
ria, caldria ordenar els fluxos turístics i
introduir mecanismes per evitar l’ús pun
tual peròmassiu per part dels grups de les
gran atraccions turístiques gratuïtes de la
ciutat. I, en general, s’haurien de posar lí
mits operatius –dimensions, recorreguts,
accés a les atraccions, auriculars– a les vi
sites en grup, per reduir les molèsties que
causenals ciutadans.

Noés cert que els creueristes
usin la ciutat i se’n vagin
sense deixarhi res, peròhi
hamolts aspectes amillorar
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