RESOLUCIÓ DE JOVES D’ESQUERRA VERDA - CAMP DE TARRAGONA I LA SECTORIAL
DE MEDI AMBIENT EN RELACIÓ AL PROJECTE DE BARCELONA WORLD
Des de Joves d’Esquerra Verda ens sorgeixen moltes preguntes al voltant del projecte de
Barcelona World, moltes de les quals no tenen resposta en part per l’ocultació de les
negociacions que van portar a la presentació a corre cuita del mateix per intentar amagar
el fracàs del Govern de Catalunya que havia apostat per la instal·lació d’Euro Vegas al
Delta del Llobregat.
Novament la manca de diàleg amb el territori i la manca de dades tècniques
mediambientals, financeres, urbanístiques i legislatives ens impedeixen conèixer amb
exactitud un macro complex que comptaria amb sis zones temàtiques amb milers de
places hoteleres i un mínim de sis casinos, entre altres ofertes turístiques. La simple
instal·lació dels casinos ja suposaria un canvi legislatiu per permetre la seva instal·lació.
Considerem que el model de desenvolupament econòmic triat, una empresa que es
dedicarà a la construcció del complex, per després vendre les instal·lacions per ser
explotades, suposa l’aposta per un model de la totxana i de l’especulació del sòl que s’ha
demostrat del tot contraproduent. 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 caldrà veure si Barcelona World compleix. De fet un dels promotors
seria un dels exponents de la bombolla immobiliària, un imputat que en els últims anys ha
presentat diversos projectes al Brasil que mai s’han dut a terme. Tot plegat té moltes
similituds amb com va acabar instal·lant-se Port Aventura després del fracàs d’Euro
Disney i amb inversors que posteriorment han acabat imputats en altres casos
especulatius. Ens trobem davant d’una nova aposta pel capitalisme més caduc.
Catalunya, i el Camp de Tarragona en particular, no pot ser que només tingui 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, propi dels Estats Units, 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.
El mateix nom de Barcelona World ja demostra una visió molt peculiar del nostre país, que
en cap cas compartim.

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 en la presentació del
Barcelona World ens van assegurar que les infraestructures de transport estaven fetes.
Òbviament ens seguien 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,
com pot ser el TramCamp o la incorporació d’un sistema ferroviari de rodalies.
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,
considerem que cal obrir, primer de tot, un diàleg que pensem que s’ha evitat,
volgudament, per impedir l’oposició democràtica sorgida al voltant d’Euro Vegas, i que
podria obligar-los a abaixar les xifres donades pel que fa a la creació de llocs de feina o
d’un possible impacte econòmic real, que a dia d’avui suposa l’únic element amb el que
intenten justificar la seva instal·lació, aprofitant la greu situació econòmica i sense entrar a
parlar del model laboral del mateix.
Finalment, des de Joves d’Esquerra Verda considerem que la no instal·lació d’Eurovegas
al Delta del Llobregat, és una victòria de la societat civil organitzada de Catalunya i
destaquem l’important paper que ha jugat la Plataforma Aturem Eurovegas durant tot el
procés. Tanmateix, remarquem que cal continuar la lluita per a protegir de l’especulació el
Parc Agrari i el Delta del Llobregat, preservant-ne els seus valors naturals i agrícoles i
respectant una planificació territorial al servei de la ciutadania.
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