
Presentació
El treball de recerca pretén analitzar els antecedents que van portar a iniciar aques-
ta activitat al nostre port. Quan parlo d’aquesta activitat em refereixo, com bé indica 
el títol, a la presència dels creuers turístics al port de Palamós, fent així un estudi 
del que suposa i el que es mou al voltant d’aquesta nova modalitat turística que 
arriba a casa nostra. Em vaig voler centrar en el passat, el present i el futur d’aquest 
àmbit dels creuers, per poder conèixer la història d’aquests creuers, el present que 
ens afecta avui dia i el futur que ens espera. A més, també durant el treball mostro 
una breu història relacionada amb el port de Palamós. D’aquí el títol d’aquest treball: 
«Passat, present i futur dels creuers turístics al port de Palamós».

Metodologia i cos del treball
El treball el vaig dividir en dos blocs: Bloc I i Bloc II.
—Bloc I.
1. Introducció: Aquí feia una pinzellada dels motius pels quals he triat aquest tema, 
així com també del que tenia pensat fer durant el transcurs del treball.
2. Evolució històrica del port de Palamós: En aquest apartat parlo principalment dels 
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períodes històrics del Port, que podem classificar en quatre períodes importants. El 
militar, a partir del segle XI, és el que justifica la creació del port com a punt estratè-
gic d’enfrontaments bèl·lics, i a partir del qual, i com a conseqüència de l’atorgament 
de la Carta Pobla, va suposar el naixement de la vila de Palamós. L’industrial, a par-
tir del segle XIX, quan el port de Palamós es va convertir en molt rellevant gràcies a 
l’aparició i la prosperitat de la indústria surera, amb el transport de pannes de suro, 
i va florir el tràfic de cabotatge. El pesquer, a partir de principis del segle XX, quan 
es van començar a implantar tècniques com les d’arrossegament, procedents de 
l’Ametlla de Mar i altres indrets de la costa tarragonina, cosa que va suposar comen-
çar a tenir una gran influència del sector pesquer al port. I, finalment, el nàutic-es-
portiu, a partir del segle XX, quan es van començar a potenciar les embarcacions 
esportives i d’entreteniment, com els velers i els iots, a més d’impulsar-se la creació 
del moll esportiu. I també la instauració del Club Nàutic i el Club de Vela, amb la 
consolidació de les proves esportives de vela, en l’anomenat Paradís de la Vela.
3. El port de Palamós, referent de molts creuers turístics per la Mediterrània: És 
en aquest punt quan parlo de tota l’evolució en l’àmbit de creuers des dels seus 
inicis, amb l’aparició l’any 1965 del primer creuer, el Canberra, fins a l’actualitat. 
També faig una anàlisi estadística des de 1999 fins a 2016 dels creuers i les esca-
les que ha fet cada un, per saber l’evolució que s’ha anat aconseguint al llarg dels 
anys, i parlo de les associacions en les quals col·labora el Port per a la seva promo-
ció, com és el cas de la Costa Brava Cruise Ports o la participació en fires com la 
Shipping Miami.

—Bloc II.
1. Annex 1. Entrevistes: Entrevistes a: Xavier Ribera i Serra (consignatari del Port de 
Palamós i president de la Cambra de Comerç), Rene Matas i Janet (consignatari del 
Port de Palamós), Jordi Francesch i Rabert (president de Fecotur), Lluís Puig i Marto-
rell (alcalde de Palamós), Ricard Font i Hereu (president de Ports de la Generalitat) i 
Salvador Calaix (cap de Seguretat Portuària de Ports de la Generalitat).
Entrevistes totes elles molt interessants, que m’han ajudat molt a poder arribar a les 
conclusions d’aquest treball. Aprofito una vegada més per agrair la col·laboració i la 
fantàstica predisposició de totes les persones entrevistades.
2. Annex 2. Enquesta: Enquesta feta mitjançant el programa Google Drive, amb un 
total de cent quaranta-tres persones enquestades. La gent es mostra coneixedora 
de les activitats al port, creuen que els creuers suposen un valor afegit per a la vila i 
veuen necessària una millora en la promoció del port.
3. Annex 3. Fitxa sobre els creuers arribats a Palamós la temporada 2016: En aquest 
últim annex, vaig fer una fitxa tècnica detallada dels setze vaixells que ens van 
visitar la temporada 2016.



Conclusions 
Les conclusions del meu projecte de recerca consten dels punts següents:
—Coneixement i imatge: És clar que tal com m’han dit els consignataris, defensen 
clarament el port de Palamós com a destí de creuers i ja s’ha convertit en habitual 
una interrelació entre el nom de la vila i l’activitat dels creuers. A més, la imatge que 
presenta un creuer turístic no és la mateixa que la d’un vaixell de mercaderies, tot 
i que amb la conclusió que ve a continuació sabrem que un vaixell de mercaderia 
suposa més beneficis que no pas un creuer.
—Repercussió econòmica: Aquest és un tema molt debatut, ja que els vaixells de 
mercaderies, segons m’han dit els consignataris, aporten major benefici que no pas 
un creuer turístic. Ara bé, un creuer turístic dóna una vitalitat al municipi que no et 
dona un vaixell de mercaderies, turísticament parlant. També, amb el que em va dir 
el president de Fecotur, Jordi Francesch, pel que fa a les estades i a l’aprofitament 
del turisme de creuer, vaig arribar a la conclusió que les excursions a altres muni-
cipis fa que no es pugui potenciar d’una major forma aquest tipus de turisme, tot i 
que ell reconeixia que els comerços haurien de conscienciar-se més per acollir d’una 
millor manera aquests turistes.
—Desestacionalitzar la temporada: En el punt següent, acabo arribant a la conclusió 
que sí que s’ha aconseguit desestacionalitzar la temporada, ja que ara les tempo-
rades creuerístiques comencen al març i acaben al novembre, per tant, ja no es 
concentren les escales només als mesos d’estiu, sinó que hi ha activitat durant bona 
part de l’any, segons m’ho indiquen les anàlisis fetes entre els anys 1999 i 2016, de 
l’apartat 3 del Bloc I. Pel que significa aquesta activitat porta beneficis econòmics en 
temporada baixa.
—Dimensions dels creuers: Amb el que em deia el president de Ports de la Generali-
tat, el senyor Ricard Font, arribo a la conclusió que cada vegada més es fan creuers 
més grans amb passatgers amb un menor poder adquisitiu, que són una mica el per-
fil dels vaixells que visiten el nostre port. Em diu que el motiu pel qual passa això és 
perquè la indústria del creuers cada vegada tendeix més cap a aquests vaixells de 
gran calat, per una qüestió de costos i amortitzacions.
—Durada de les escales: La durada de les escales que els creuers fan habitualment 
al port és aproximadament d’unes set o vuit hores. Normalment els vaixells no se 
solen quedar més hores perquè a partir de dotze hores d’estada al port han de pagar 
una taxa turística.
—Infraestructures portuàries: Les infraestructures del port actualment són de qua-
litat i adequades tot i ser un port petit. Per aquest motiu s’han fet propostes com la 
de Ports de la Generalitat, de rehabilitar el moll de ponent per tal que el nostre port 
pugui rebre més creuers, cosa que suposaria un gran augment d’aquest turisme a 
Palamós. D’aquesta manera es podrien simultaniejar dos creuers a l’hora o un mer-



cant i un creuer a l’hora. S’haurà de veure si el nou Pla Especial del Port, actualment 
en procés d’elaboració, opta per aquesta via o per una altra.
—Schengen: Actualment el port de Palamós és un port Schengen i, segons em deia 
Salvador Calaix, cap de Seguretat Portuària de Ports de la Generalitat, vaig saber que 
això permetia rebre passatgers i tripulants de fora de la UE, a més d’una millora de 
la seguretat en el port.
—Medi ambient: En aquest àmbit del medi ambient, em van dir tant els consignata-
ris com l’alcalde, senyor Lluís Puig, que el control als vaixells per la no contaminació 
és molt estricte. A més, Palamós disposa d’un servei especial de neteja i en l’enques-
ta desenvolupada durant el meu treball vaig poder constatatr que a la gent no li 
preocupa el tema de la contaminació a la vila a causa d’aquests vaixells turístics. La 
percepció que es té dels creuers és molt neta.
—Promoció internacional: Es participa a moltes fires com ara la Shipping Miami i 
amb la creació de Costa Brava Cruise Ports es dona a conèixer el port de Palamós a 
nivell mundial i s’aconsegueix que sigui ja un referent per a les navilieres que ope-
ren al Mediterrani. Formar part de l’associació de ports de creuer de la Mediterrània 
(Med Cruise) ha estat cabdal.
—Perspectives de futur: Tot i que aquesta última temporada no ha sigut de les mi-



llors, s’espera que en la de l’any 2017 s’arribi a uns 38.000 passatgers amb unes 40 
escales, aproximadament, fet que suposaria un gran augment en comparació amb 
aquesta darrera temporada en la qual han arribat tan sols 28.000 passatgers. A part 
d’aquest augment d’escales, les polítiques del port seguiran sent d’acollir vaixells de 
més qualitat que no pas augmentar la quantitat, tot i que les reformes que proposa 
Ports de la Generalitat, en el sentit d’ampliar el moll de ponent, suposaran, de ben 
segur, un augment d’aquest turisme, consolidant-se com el segon port d’escales 
de creuer de Catalunya, darrere del de Barcelona. No seria estrany que el col·lapse 
actual del port de Barcelona pogués situar el de Palamós com a alternativa per a 
algunes navilieres. De tota manera s’haurà de ser prudent a l’hora expandir massa 
aquesta activitat en un futur, ja que podria acabar morint d’èxit. La voluntat de 
millorar i de fer-ho bé és comuna en tots els estaments afectats i amb els quals he 
tingut oportunitat de parlar, sempre manifestant-se en termes de gran prudència.


