RESOLUCIÓ DE JOVES D’ESQUERRA VERDA DEL CAMP DE TARRAGONA
CONTRA EL JOC LEGISLATIU DE BARCELONA WORLD

Des de Joves d’Esquerra Verda ens oposem al projecte Barcelona World en tant que
considerem que el model econòmic que representa està caduc i s’ha demostrat fortament
perjudicial per la classe treballadora. L’empresa i els seus representants estan duent una
campanya mediàtica basada en l’ocultació d’informació, d’eslògans buits i de xantatge a les
administracions públiques per a que canviïn les nostres lleis pels seus propis beneficis.

No hem d’oblidar que els terrenys on s’instal·laria són propietat de la Caixa després que fossin
expropiats als pagesos de la zona per uns usos turístics concrets que no sembla que Barcelona
World compleixi. De fet un dels promotors seria un dels exponents de la bombolla
immobiliària, un imputat que en els últims anys ha presentat diversos projectes que mai s’han
dut a terme. El que suposa l’aposta per un model de la totxana i de l’especulació del sòl que
s’ha demostrat del tot contraproduent. A banda de tenir al darrera una empresa, que fins i tot,
els EUA ha vetat pels seus dubtosos lligams amb possibles activitats delictives.

Des del territori es tenen seriosos problemes per tal d’expressar les opinions contràries, tant
l’Assemblea Aturem BCN World, com la nostra organització o fins i tot, professors de la
Universitat Rovira i Virgili, han patit els intents per evitar actes públics o per publicar informes
contraris. El que demostra que és un projecte fet, volgudament, d’esquenes a la població.
Lamentablement els alcaldes de Vila-Seca, Reus i Tarragona han donat suport públic, en
comissió parlamentària, a la iniciativa, sense escoltar la ciutadania i sense facilitar cap
informació que permeti esbrinar els beneficis que tindria la instal·lació del complex.

A dia d’avui el projecte ja és més petit del que ens venien, però tot i així, el joc, els casinos,
segueixen sent la part principal, si més no, pel poc que coneixem. El despropòsit de que es
pugui arribar a jugar a crèdit, una baixada d’impostos del 55 al 10 per cent o la visibilitat dels
mateixos, l’únic que afavoreixen són malalties relacionades amb la ludopatia, que no només la
pateix la persona malalta, sinó que acaba afectant tot el seu entorn familiar i social.

Catalunya, i el Camp de Tarragona en particular, no poden tenir com a futur l’explotació
turística massiva sense respectar el seu entorn ni posar en valor les seves peculiaritats i
elements artístics, culturals i històrics. Com tampoc es pot seguir apostant per projectes que

no garanteixen uns llocs de feina estables, ni qualitatius. Aquest model turístic xoca amb un
turisme alternatiu, inquiet i actiu, que podria posar en valor el territori i garantir un futur
allunyat de la precarietat i temporalitat laboral.

Si donem com a bones les macro xifres de visitants estaríem parlant que el minitransvasament
de l’Ebre quedaria obsolet per poder abastir d’aigua la zona i per tant posaria sobre la taula,
novament, el model d’explotació de l’aigua i d’un consum que no és infinit. Paral·lelament
sorgeixen altres dubtes relacionats com són el consum energètic o la generació de tones de
residus. La mobilitat al Camp de Tarragona segueix sent precària, tot i així s’assegura que les
infraestructures de transport estan fetes. Òbviament ens segueixen parlant d’estacions d’AVE,
aeroports i ports, però no dels transports que permetrien una millora de la mobilitat en el dia a
dia de la gent del Camp.

Tampoc cal oblidar que els terrenys a disposició es troben en una zona d’alt risc d’accident
químic. L’augment massiu de persones entre el Cap de Salou i Vila-Seca faria augmentar,
automàticament, el risc alhora de gestionar una situació d’emergència amb garanties.

Davant d’un projecte que suposa fer canvis legislatius específics i que situa el Camp de
Tarragona com una zona residual on només tenen cabuda macro complexos que s’allunyen
d’un model econòmic sostenible a nivell social, laboral i mediambiental des de Joves
d’Esquerra Verda ens oposem, enèrgicament, especialment a qualsevol canvi legislatiu que
faciliti la seva instal·lació al Camp de Tarragona o a qualsevol altre lloc.
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