
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota de premsa

Marxa/Bicicletada per la Sobirania Alimentària

Aturem Eurovegas!!
 
16 d’abril de 2012
 
  Dins de la Setmana Internacional de Lluita Pagesa, l’Aliança per la 
Sobirania Alimentària de Catalunya (ASAC) des de la Plataforma Aturem 
Eurovegas - Salvem el Delta convoca el dissabte 21 d’Abril una marxa/
bicicletada reivindicativa contra el Projecte Eurovegas i en defensa del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.
 
  Les diferents columnes que sortiran des de Barcelona i des d’altres 
poblacions de l’àrea metropolitana afectades per aquest projecte, confluiran 
a la zona de Can Dimoni de Viladecans a les 12,30h. on es realitzarà una 
acció simbòlica i posteriorment celebrarem un dinar popular.
 
   La Marxa de Barcelona es trobarà a l’hort urbà de l’illa Germanetes 
(Consell de Cent/Compte Borrell) a les 10h., per sortir a les 10,30h.
 
  El Baix Llobregat com altres zones agràries de l’àrea metropolitana, tradicional 
rebost alimentari de la gran Barcelona, ha sofert un llarg i intens procés de 
degradació del territori a causa del creixement desmesurat dels negocis 
immobiliaris, la proliferació de xarxes de comunicació i la construcció de 
nombroses àrees comercials i d’oci, que han reduït l’espai agrari a la mínima 
expressió. Una situació que s’ha vist agreujada pel domini del model global 
alimentari agroindustrial  que destrueix les possibilitats d’existència de les 
produccions familiars locals.
 
  La possible construcció a la zona agrícola del Delta del Llobregat d’un macro-
complex de joc i oci que el Govern de la Generalitat esta negociant amb el 
multimilionari nord-americà Sheldon Adelson, suposaria la sentència de mort 
del que queda d’espai agrari al Baix Llobregat amb irreversibles conseqüències 
negatives ambientals, agrícoles i socials i culminaria la desaparició d’una rica 
zona agrícola periurbana de proximitat i l’abandonament dels pocs pagesos actius 
que encara treballen la terra.
 
  És indignant que s’utilitzi de manera perversa la greu situació actual d’atur 



amb  promeses de feina amb xifres exageradament inflades amb la única 
finalitat d’endolcir un projecte nefast que comporta inevitablement corrupció, 
màfies organitzades, narcotràfic, explotació sexual, etc. En realitat és una 
forma d’amagar les verdaderes intencions del projecte Eurovegas: continuar 
l’especulació immobiliària que tant beneficis produeix als inversionistes financers i 
les élites polítiques.
 
  Nosaltres volem forjar un futur digne per a tothom i per això hem de revitalitzar 
les àrees rurals mitjançant la recuperació dels usos agrícoles, ramaders i forestals 
tradicionals i d’una gestió agroecològica dels ecosistemes locals i un canvi en 
profunditat del model actual de consum. Hem d’aturar la destrucció del territori en 
curs i la creixent pèrdua de control popular sobre el sistema alimentari.
 

Amb el nostre futur no s’especula!

Volem pagesia i no casinos!

Aturem Eurovegas, Salvem el Delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat!

Per l’agroecologia i la Sobirania Alimentària!

 
Contactes:

Ricard Caba: 657134440
Albert Ferré: 627595797
Diego Duran: 635679593 

stopeurovegas@gmail.com - http://aturemeurovegas.wordpress.com
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