PROPOSTA DE RESOLUCIÓ “Aturem BCN World!”
Al Consell Nacional d’EUiA del dia 31 de maig de 2014
Alternativa Jove – Joves d’EUiA
Àrea de Món del Treball d’EUiA
Àrea de Medi Ambient d’EUiA
El setembre de 2012, membres de l’executiu català anunciaven el pacte amb la
Caixa i l’empresari Enrique Bañuelos per a la construcció d’un complex hoteler i
d’oci al Camp de Tarragona: Barcelona World. El projecte, amb sis parcs
temàtics, s’ubicaria en uns terrenys de 450 hectàrees al voltant de Port
Aventura, entre Vila-seca i Salou. Cal recordar que aquesta notícia ha arribava
just després que el Govern tregués pit dient que els terminis per a l’acceptació
d’Eurovegas al delta del Llobregat ja s’havien esgotat. Barcelona World, doncs,
s’erigia en pla B.
Un any i mig més tard, Ballesteros, Poblet i Granados (alcaldes de Tarragona,
Vila-seca i Salou) acompanyaven Artur Mas i Pere Navarro en l’escenificació de
la signatura d’un pacte CiU-PSC que es malvenia el territori i donava via lliure
al projecte.
Amb els mesos, el projecte ha anat avançant i, tot i que encara queda molta
informació per conèixer, cada vegada tenim més motius per rebutjar aquest
projecte. És per això que Esquerra Unida i Alternativa emet aquest comunicat i
denuncia:
1. La manca de transparència i d’informació en el procés i la
manipulació de l’opinió pública. El projecte ja fa més d’un any que es
va anunciar després de negociacions a porta tancada, i es continuen
desconeixent molts detalls sobre l’impacte econòmic, mediambiental,
urbanístic, etc. que tindria el projecte. A més, en el tràmit parlamentari,
sota la pressió de lobbies empresarials, tan sols s’han escoltat les
compareixences a favor del projecte, i s’han obviat absolutament criteris
tècnics crítics amb el projecte.
2. La manipulació de l’opinió pública. Acompanyant la manca
d’informació pública, s’ha articulat una campanya destinada a anunciar
la quantitat de llocs de treball que el projecte hauria de crear, una xifra
absolutament exagerada que no pot ser demostrada sota criteris tècnics
i objectius. Aquest tipus de missatge aprofiten la desesperació d’unes
comarques amb més de 103.000 persones a l’atur per buscar suports a
un projecte aixecat d’esquena a la població.
3. Una oferta de llocs de treball precaris. A més del fet que la xifra de
llocs de treball està inflada, cal parlar de les característiques d’aquestes

feines. És sabut que macrocomplexos com aquest compten amb llocs de
treball precaris, majoritàriament ocupats per persones joves, que s’han
de conformar amb la desregulació de les seves condicions laborals,
contractes a temps parcial sense control de les hores extres, baixos
salaris i temporalitat. BCN World dibuixa un futur negre per al jovent de
Camp de Tarragona.
4. L’aposta per un model econòmic de casino. Enmig del debat sobre el
model turístic i econòmic que ha de tenir el Camp de Tarragona, en una
pugna entre apostes culturals de qualitat i els viatges de borratxera a
Salou i altres municipis, la Generalitat de Catalunya fa una aposta pel joc
i els macrocomplexos. Aquest no és el model que defensem,
absolutament deslligat del territori, sense cap valor afegit i centrat en una
activitat addictiva i perillosa. Ens preocupa també que des de l’àmbit
universitari, també sotmès a la pressió política, empresarial i universitari,
s’avali aquesta aposta, amb convenis de col·laboració entre BCN World i
la Universitat Rovira i Virgili.
5. L’amenaça mediambiental i el descontrol urbanístic. La ja
denunciada manca d’informació fa difícil conèixer exactament quines
seran les conseqüències mediambientals del projecte, però és evident
que un complex d’aquestes dimensions té un impacte notable en termes
d’energia, residus, ecosistemes i, especialment, de subministrament
d’aigua. A més, la llei deixa en mans dels promotors la possibilitat de
modificar la planificació urbanística vigent. Sembla que l’esclat de la
bombolla immobiliària no hagi aturat l’afany de la construcció
desmesurada i el caciquisme urbanístic, i l’ofensiva del ciment a les
costes del Camp de Tarragona torna a ser una amenaça real.
6. Una llei feta a mida que es malven el territori. El pacte entre PSC i
CiU, a nivell parlamentari i també a nivell territorial, ha obert les portes al
BCN World a través d’una reducció fiscal injusta i antidemocràtica. El joc
passa a tributar del 55 al 10%, i en comptes de beneficiar les rendes del
treball i impulsar una economia productiva es potencia l’economia de
ruleta. Aquesta modificació legislativa fa legal el que és inadmissible, i
per això continuem parlant d’evasió fiscal, encara que sigui permesa. En
definitiva, el govern renuncia a recaptar la compensació que podria tenir
per totes les conseqüències ja denunciades, i més que parlar de
“vendre’s” el territori podem dir directament que el regala.
Per totes aquestes raons, declarem que la lluita contra aquest projecte i les
seves conseqüències és per a la nostra organització un assumpte nacional.
Ens comprometem a seguir la feina ja iniciada en aquest sentit en el marc del
grup parlamentari ICV-EUiA, i considerem primordial col·laborar en l’articulació i
l’enfortiment d’un moviment des del territori contra aquest projecte.
És per això que fem una crida a la participació a la manifestació “No juguem al
joc de BCN World”, que està convocada per l’assemblea Aturem BCN World,
amb el suport de més de 50 entitats del Camp de Tarragona i del tot Catalunya,
entre les quals EUiA i AJ.

