
Exposició de Tommaso Cacciari: la situació a Venècia

La situació del port de Venècia és molt particular perquè cal travessar tota la ciutat per 
arribar al port (la distribució lògica mar-port-ciutat es veu substituïda per la distribució 
mar-ciutat-port). 

En aquest port sempre hi ha creuers atracats, fins un màxim de 12. El gegantisme dels 
vaixells desequilibra la ciutat: són molt més grans que les edificacions, i la seva presencia 
dins la ciutat dóna lloc a  imatges impactants.
Però no es tracta només d’un problema estètic, sinó també i sobretot d’un conflicte 
ambiental:

• petjada ecològica, control d’emissions, divisió de la ciutat en dos
• augment del nivell d’emissions i el nivell de l’aigua (efecte de ventosa, que 

perjudica, no només el material de les construccions, sediments, etc.)
• emissions de gasos, sorolls 24 hores al dia al costat de les cases
• la contaminació electromagnètica dels radars no ha sigut valorada
• Venècia és la ciutat més contaminada del Vèneto i la la que té més casos de 

tumors respiratoris

Un altra problema és el moviment de l’aigua degut a l’anar i venir dels creuers, la qual 
provoca desperfectes a les cases, que després no són assumides per les companyies de 
creuers. Aquests danys són reparables, però no ho són els ambientals que repercuteixen a la 
llacuna de Venècia, molt poc profunda; el trànsit de vaixells redueix la quantitat de sorra 
del fons de la llacuna, la qual cosa fa vulnerable la pròpia ciutat posant en risc la seva 
conservació, i supervivència, cosa que no és monetaritzable.

També hi ha un problema de competències: el port i el mar pertanyen a una altra jurisdicció.

Accions del Comitato No Grandi Navi
• des de fa 4 anys
• inicialment unes30 persones, ara unes 8.000
• s’ha arribat a bloquejar amb barques l’entrada de creuers al port

S està intentant moure els creuers a un port fora de la ciutat, però no soluciona l’impacte del 
turisme massiu.


