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El concepte de sostenibilitat ha perdut el seu sentit original. Ha de ser la intersecció dels 
cercles social, econòmic i ecològic, de manera viable i equitativa, buscant l’harmonia entre tots 
els àmbits. El turisme de masses no pot ser mai sostenible, perquè multiplica els efectes 
negatius. Els creuers generen residus sòlids, tòxics-perillosos, consum d’electricitat, abocament 
de sentines, aigües, llastre i tòxiques, emissions de gasos, més contaminants fins i tot que el 
dièsel (impunitat en aigües internacionals, respecte del reciclatge de residus).
La problemàtica ambiental ve, sobretot, de la massificació. El turisme és una activitat 
massificada, i això té uns costos mediambientals que fins i tot perjudiquen el mateix sector.

Hi ha un debat entre el sector turístic i els moviments ecologistes, del tipus: «ens hem de 
preocupar pels impactes no només a la destinació turística, sinó també a les aigües 
internacionals i sobre el canvi climàtic.» 
En temporada alta, la rendibilitat dels creuers, genera un efecte dissuasiu en altres potencials
destinataris. L’efecte es genera en molt poc temps i amb una gran intensitat:

• a nivell ambiental, se sobrepassen els límits de consum de recursos i abocament de 
residus incrementant la petjada ecològica

• a nivell econòmic externalitza les despeses ambientals que paguem els residents i a 
més, no reparteix beneficis i entorpeix altres negocis

• a nivell social, pertorba els usos i costums de la població resident.

Estem dient NO al turisme de creuers? No, estem parlant de no saturar i de no recrear les 
pertorbacions de la massificació.

Hi ha tota una bateria de propostes, que es podria començar a estudiar:

• reducció del nombre de passatgers a 2000 per creuer
• mesures de reducció de consum de recursos o emissió de residus
• auditoria ambiental abans de partir, amb inspeccions
• normes internacionals per a alta mar, amb inspeccions
• permetre l’atracament de només un creuer a la vegada 
• planificació de la visita fraccionant el passatge en diverses destinacions turístiques


