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A principis de I'any 1999, fent-se ressó

de l'lnteres que a nivell genéral des-

pertá la celebració del SOeaniversari del

port comercial de Vilanova i la Celtrú

(VNC), el Consell Comarcal del Carraf

encarreqá a l'Equip de Ceografia

Portuaria de la Universitat de Barcelona,

coordinat per la Dra. RosaCastejón, un

estudi sobre les possibilitats de desenvo-

lupament del potencial marítim a'l

Carraf. Aquest estudi fou abordat des

de la perspectiva de l'análisi geogratica

regional, emprant metodologies innova-

dores, que si bé són ja habituals a molts

paisosd'Europa i als EstatsUnits, no

havien estat mai amb anterioritat aplica-

des a casosconcrets dins el nostre país.

Tot i que el títol pot fer pensar que I'es-

tudi es concentra vers la capital del

Carraf, en cap moment esva perdre de

vista la necessitat de tractar la comarca

com un territorl costaner integrat, pero

amb potencialitats torea desiguals pel

que fa a la capacitat del seu front marí-

timoAvui dia, en que mots con "aldea

global" o "economia global" estan en

boca de tothom, és contradictori que

encara no siguem capacesde fer-ho rea-

litat en un territori tan petit com és la

nostra comarca. l'estudi ha cercat esta-

blir tant les limitacions físiques com les

comercials, i també les que en el fons

són el motor de les altres, les socials.De

tot alxó n'ha sortit un document que

creiem torea útil, del queja n'estan fent

ús les administracions públiques.
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les limitacions físiques i comercials

Al Garraf només existeixen dos ports
capaces de rebre tráfics comercial
pesats, Vallcarca i VNG. El primer esta
Iligat exclusivament al ciment. A VNG
hi ha més diversitat, pero té torea
limitacions per ampliar la seva oferta i
competitivitat amb ports similars: la
manca de calat limita els vaixells al
voltant de les 5.000 - 6.000 tones, la
manca d'instal-laclons especialitzades
fa que bona part deis vaixells que fan
escala siguin sub-estancar, amb mer-
caderies de valor limitat (tot i així han
entrat vaixells de cárreqa polivalents
molt moderns). Habitualment són
rnercaderies no contenidoritzables i
que es transporten en carregaments
de vaixell complet. A partir d'aquestes
limitacions han estat definides una
serie de cárreques susceptibles de ser
presents al port. De fet, bona part ja
hi són. la definició d'aquestes merca-
deries i de les formes concretes de
transport permet cercar una part del
potencial del port dins I'anomenat
hinterland (territori sota la influencia
del port). Possibles nous tráfics poden
estar representat per les bobines d'a-
cer, paper i cel-lulosa, fertilitzants i
granels agraris, complementant els
habituals de ciments i altres granels
solids. Fustes, transports especials i
productes químics completarien els
possibles carregaments a tenir entra-
da/sortida al port de VNG. El tráfic de
gabarres pel sud de Franca pot ser un
mercat de gran futur per a la nostra
ciutat.

El ja esmenat ·binterland es comple-
menta amb la determinació del fore-
land (les ciutats portuaries amb les
que s'estableixen relacions comer-
cials). VNG va patir un boicot molt
dur per part deis estibadors de
Barcelona, que en bona mesura hipo-
teca el seu futur a curt termini. Per
exemple, I'any 1992 les entrades van
procedir de Sayona (Italia), Stettin
(Polonia) i Chalkis (Grecia) i les sorti-
des anaren a Nador i Tánger (Marroc)
i Elefsis (Grecia). PeÍ' il-Iustrar els
mínims en que caigué el port de
VNG, val comparar-lo amb el de
Vallcarca, que al ser una terminal .pri-
vada, va quedar menys afectada per
la naturalesa del boicot. Quan lá situa-
ció es va anar normalítzant, I'prigen i
destí es diversificá, assolint el primer
[loc en tonatge deis ports He la
Generalitat el 1998,"tot i que aixó
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depen torea de I'activitat deis tráfics

roll-on cap a les illes Balears. EJefet,
el tonatge per si 501 és una dada
enganyosa, doncs no reflecteix el
veritable estat de salut del cornerc
marítim, tal com hem demostrar en
I'estudi realitzat. El foreland real i
potencial del port de VNG es troba
concentrat a la Mediterránia i al Mar
Negre i en algunes ciutats del nord
d'Europa. Els resultats del nostre
estudi, tenint en compte la forta
competencia del mercat, aconsella
potenciar els enllacos comercials amb
Tánger, Nador, Cagliari, Palermo i
Trípoli i, per descomptat, les IIles
Balears, que són un mercat idoni per
establir línies regulars.

Els sector de serveis comarcal (ter-
ciari portuari)

la segona línia d'investigació dins
Vilanova i la Geltrú: Port segle XXI
fou orientada a establir i valorar el
conjunt de serveis anomenat terciari
portuari a la nostra comarca.
Normalment, els ports s'analitzen
separadament de la ciutat, sense
donar el pes que li correspon al nucli
de serveis que fan possible l'activitat
marítima, ja sigui comercial, esporti-
va o pesquera. A les grans ciutats
portuaries aquest conjunt és el que
respon a les necessitats del mercat,
adaptant-se a les innovacions de tot
tipus: d'infraestructures d'estiba, de
gestió, de comunicació i d'oci.

Al Garraf hi ha forts desequilibris tant
de nombre com en quant a la loca lit-
zació sobre el territorio A,VNG el tra-
fic comercial té una gestió practica-
ment monopolitzada, agreujada
recentment per la marxa de les dues
companyies de línia regular (roll-on)
amb les IIles Balears. Al haver-hi pocs
agents s'hi produeixen fenornens
d'inercia (es manté una situació esta-
ble, pero que no genera grans can-
vis). Aquesta situació és comuna a
multitud de ports secundaris d'arreu
del món. la pesca és un sector aglu-
tinat també a VNG, que 'té un futur
escrit, i haurá de reorientar bona part
deis seus recursos a mesura que els
totals de captures minvin. Aquí els

~serveis de manten.iment són molt
escassos, paradoxalment al que cal-
dria esperar pel nombre de vaixells.
Nornés unes quantes empreses
poden considerar-se estrictament
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dins el sector. Al port no hi ha una
zona condicionada per ubicar-hi
locals que permetin treballar a peu de
moll, facilitant molt lafeina a fer
(aquesta ha estat una de les reclama-
cions constants del entrevistats), i
estimulant un possible creixement
del sector.

la náutica d'oci i esportiva és, sens
dubte, I'activitat que genera més
valor afegit i que pot ser el motor de
noves etapes de desenvolupament
comarcal. També aquí hem de parlar
de desequilibris. l' Aiquadok a Sitges
és un magnífic exemple del que ha
de ser la integració entre porti ciutat.
Aquí hi ha la major concentració de
locals comercials a peu de moll, coe-
xistint la vida urbana i I'activitat marí-
tima en un espai reduit. A VNG hi ha
més amarraments, pero són contats
els serveis lIigats directament a la
náutica establerts a la ciutat. No és
d'estranyar que fires com Expomar
siguin un complet fracás de participa-
ció del sector.

El conjunt de serveis a la comarca
esta necessitat d'espai. Per aixó cal
ser molt coherent a I'hora de cons-
truir instal-laclons fixes al molls, sense
tenir clara I'orientació final deis
aspectes funcionals del port. l'Equip
de Geografia Portuaria opina que cal
mantenir les tres activitats, comercial,
pesquera i d'oci/esportiva i dotar-les
de les infraestructures necessaries per
al seu creixement. La ciutat també ha
de buscar fórmules que apropin la
gestió del port a l'Administració
municipal, creant plataformes locals
(cambres de Comete a Franca, per
exemple) que aglutinin tots els

. agents que operin i facilitin les inver-
sions locals i foránies, Treballar coor-
dinats a nivell comarcal pot fer que el
front m~rítim del Garraf pogui pensar

. en un futur proper en una oferta més
atractiva i competitiva. Iniciatives
com la creació d'un patronat de turis-
me o I'aprovació, recentment, del
Consell Municipal del Port poden ser
les puntes d'iceberg d'un nou model
de gestió portuaria. [a es va veure
durant el Campus de la Mediterránia

(concretament en el cas de Saint-
Malo), que hi ha altres formes d'ad-
ministrar el front portuari local. La
recerca de lIigams amb ports secun-
daris' de la Mediterrania és una assig-
natura obligada, que encara no hem
estat capaces d'obrir.
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