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Des de fa 27 anys, l’Apostolat del Mar organitza unes jornades que se celebren durant tota
aquesta setmana al Museu Marítim de Barcelona. Aquesta edició s’ha basat en tres eixos,
una celebració interreligiosa, que ha portat l’esperit d’Assis al port, un campionat de futbol, i
un debat professional.
Per abordar aquest tema, la taula rodona va comptar amb tertulians de diferents sectors que
van aportar la seva visió per dibuixar un quadre complet de la situació actual. I sempre tenint
com a prioritat màxima les necessitats dels tripulants.
L’acte va reunir a una representant d’una companyia naviliera, un representant d’un sindicat,
un capellà que embarca amb els tripulants i un membre de Stella Maris que s’encarrega de
l’atenció els operaris un cop arriben al port.
Necessitats dels tripulants
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“Fa vuit anys no existia la ﬁgura de recursos humans, una ﬁgura que es preocupés per les
veritables necessitats dels treballadors”, aﬁrma Andrea Tabanera, cap de recursos humans
de Pullmantur.
Per altra banda, el sacerdot J.Maria Bullich, que passa mesos convivint amb tots ells,va
aproﬁtar per recordar que passen molts moments de soledat, i necessiten ser acompanyats
espiritualment. Això segons el mossèn manresà, només és possible “deixant la dignitat
sacerdotal a terra”, és a dir, ser suﬁcientment proper per tal que els treballadors tinguin
conﬁança a la seva ﬁgura.
Però quines necessitats tenen els treballadors quan arriben al port? Jerónimo Dadin destaca
la necessitat d’estar informats, la d’oci i sobre tot un de molt més important, la de posar-se
en contacte amb els seus familiars.
Però encara queden moltes coses a millorar. Així ho va remarcar el representant del sindicat
Joan Mas. Va denunciar que molts treballadors tenen unes condicions contractuals injustes i
deﬁcients, i assegurava que la realitat del mariner no era la que en principi la gent té al seu
imaginari.
Segurament queda un llarg camí a recórrer per aconseguir millores, però amb iniciatives així,
l’objectiu cada vegada és més possible.
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