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Les entitats signants, davant els rumors i informacions periodístiques sobre el pro-

jecte anomenat “Eurovegas” que el Govern de la Generalitat estaria negociant amb 

el multimilionari nord-americà Sheldon Adelson (Las Vegas Sands Co.), consistent a 

construir un macro-complex de joc i oci, a l’àrea metropolitana de Barcelona, molt 

probablement a la zona agrícola del Delta del Llobregat, 

MANIFESTEN la seva oposició a l’esmentat projecte per les següents raons: 

� El projecte Eurovegas aprofundeix en un model de creixement econòmic 

basat en l’especulació urbanística i financera. El projecte podria represen-

tar una de les majors inversions de la història de Catalunya en aquest sentint, 

portant-nos a perpetuar un model que es troba entre les causes principals de la 

crisi econòmica que pateix el nostre país. 

� Al contrari del que ens volen fer creure des del Govern de la Generalitat, el 

negoci principal d’Eurovegas serà el joc, i no altres sectors com el de les 

convencions. Segons l’informe anual de Las Vegas Sands (Annual Report 

2010)1, el 75% dels ingressos de l’empresa provenen del joc als casinos, men-

tre que els ingressos en hotels, convencions i altres no arriben al 25%. 

� El negoci del joc i el model d’oci que comporta tant sols genera beneficis a la 

multinacional implicada,sense aportar beneficis reals als territoris propers 

ni a les seves empreses. L’Estat de Nevada, on es troba Las Vegas, és el pri-

mer en taxes d’atur i el tercer en criminalitat violenta de tots els EUA. 

� El model de mega-casinos porta associat inevitablement greus efectes secunda-

ris, com l’augment de la corrupció, les màfies, les drogues, la prostitució i 

les ludopaties. Reconeguts experts en la matèria (com Roberto Saviano) han 

alertat que Eurovegas suposarà un fort pol d’atracció per a la màfia internacio-

nal. 



� És poc creïble que Eurovegas pugui aportar els 260.000 llocs de treball que es 

prometen. Segons l’informe anual de Las Vegas Sands Co. (Annual Report 

2010)1, els quatre megacomplexos que té actualment la companyia al món, do-

nen feina només a 36.000 persones. De fet, tot el sector del turisme (hostaleria 

i restauració) a Catalunya ocupa a un màxim de 350.000 persones en els apro-

ximadament 500.000 llits hotelers. Les xifres que es prometen per Eurovegas 

són, senzillament, impossibles. És lamentable com s’està utilitzant la desespe-

ració de la població a l’atur per a justificar socialment aquest projecte. 

� La ubicació d’Eurovegas al Delta del Llobregat vulneraria la planificació ur-

banística i territorialque s’hi ha desenvolupat els darrers trenta anys. El Baix 

Llobregat ha contribuït al desenvolupament de Catalunya, aportant el seu terri-

tori per ubicar les majors infraestructures de tot el país, i en canvi pateix els ín-

dexs d’atur més elevats i els últims en renda familiar. 

� La construcció d’Eurovegas causaria greus impactes ambientals sobre tots 

els espais naturalsconservats en virtut dels seus valors naturals excepcionals, 

i que estan protegits segons la legislació catalana i europea vigent. El projecte 

produiria una gran afectació en espècies en risc de flora i fauna, especialment 

ocells, i sobre ecosistemes de protecció prioritària, ja fos per afectació directa 

i/o per contaminació atmosfèrica, acústica o lumínica. No és possible desenvo-

lupar aquest projecte sense vulnerar la legislació europea. 

� A l’aqüífer situat sota el Delta del Llobregat s’emmagatzema un volum d’aigua 

equivalent al pantà de Sau, constituint una de les reserves d’aigua més im-

portants de Catalunya, que evita durant les sequeres recurrents del nostre 

país les restriccions a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Amb el canvi 

climàtic cada cop més accentuat, resulta irresponsable pensar en construir un 

complex que seria un immens consumidor d’aigua dolça (camps de golf, ho-

tels,…) i afectaria la recàrrega de l’aqüífer. 

� Aquest tipus d’instal·lacions són enormes consumidores d’energia. Aug-

mentar el consum elèctric ens allunya de la necessària apagada de les centrals 

nuclears, i ens torna més dependents del petroli, fomentant de manera irres-

ponsable el canvi climàtic. 

� No ens podem permetre perdre el Parc Agrari, una de les terres més fèrtils 

de la Mediterrània al costat mateix de Barcelona. És imprescindible per a ga-

rantir la seguretat alimentària de la població i no empitjorar la dependència de 

les importacions d’aliments de l’exterior per al consum quotidià. 



� El secretisme amb el que el Govern de Catalunya negocia amb l’empresa res-

ponsable del projecte suposa una actitud indigne d’un govern democràtic. S’està 

fent d’esquenes al territori i sense donar informació veraç i contrastada 

a la ciutadania, ni als i les representants dels possibles ajuntaments afectats. 

� Satisfer les exigències de modificacions legals a mida, en una mena de sub-

hasta a la baixa de deures legals, seria una intolerable submissió de l’Estat de 

Dret, en un comportament propi d’una “república bananera” al servei dels in-

teressos d’una gran empresa multinacional. Les exempcions d’impostos i de 

contribució a la Seguretat Social que planteja el promotor són un insult per als 

milers de petits empresaris i emprenedors que cada dia lluiten per tirar enda-

vant uns negocis que aporten, convé no oblidar-ho, la majoria de llocs de treball 

del país. 

Nosaltres, les entitats sota-signants, considerem que la implantació del macrocom-

plex anomenat Eurovegas representa un model de desenvolupament insostenible, 

absolutament oposat a un model socioeconòmic que contempli dos aspectes irre-

nunciables: satisfer les necessitats socials de treball, serveis públics i benestar, al-

hora que es conserva el territori per a les generacions futures. Apostem per dester-

rar la cultura de l’economia especulativa i per fomentar la de l’economia economia 

productiva i ecologicament sostenible que és l’única que serà viable social i ambien-

talment a llarg termini. 

Per tot això diem: Eurovegas, ni aquí ni enlloc! 

Catalunya, 21 de Març de 2012 

 

Referències 
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