
Aturem Eurovegas seguirà oposant-se a 
l’especulació amb el Delta del Llobregat i treballant 
per la seva protecció, passi el que passi amb 
Eurovegas i Barcelona World

Nota de premsa
 
Catalunya, 7 de setembre de 2012
 

La Plataforma Aturem Eurovegas - Salvem el Delta del Llobregat considerarà una victòria 
si finalment es confirma que Eurovegas no es farà al Delta del Llobregat. Però hi ha molts 
interessos especulatius sobre aquest territori i per tant té tot el sentit continuar lluitant per 
defensar-lo i protegir-lo. Si el senyor Sheldon Adelson insisteix en fer el seu macrocomplex 
de casinos a Madrid, la Plataforma Aturem Eurovegas, en solidaritat amb la societat civil 
madrilenya col·laborarà amb la Plataforma Eurovegas NO per a fer front a la seva instal·lació. 
Per tots aquests motius no es cancel·larà el concert del 15S.

El moviment ciutadà d’oposició a Eurovegas a Catalunya, integrat ja per més de 4.500 col·lectius de 
tot tipus, es felicitarà si arriba la confirmació definitiva que s’ha descartat Eurovegas a Catalunya. 
Tanmateix, davant el perill que Las Vegas Sands vulgui aixecar el macrocomplex a Madrid, reitera que es 
tracta  d’una immensa operació especulativa, i en la qual els poders polítics (govern de la Generalitat, 
Comunitat de Madrid i govern central) s’han rendit davant els interessos econòmics del magnat del joc, 
Sheldon Adelson, a canvi d’uns beneficis més que dubtosos. Aturem Eurovegas - Salvem el Delta del 
Llobregat reitera la seva consigna “Eurovegas ni aquí ni enlloc” i per això manifesta la seva solidaritat 
amb la societat civil madrilenya que s’oposa a Eurovegas i anuncia que durà a terme accions de suport 
en cas que s’anunciés la intenció de construir-lo allà.
 
L’anunci d’avui del Govern en relació al nou projecte “Barcelona World,” serà valorat més endavant 
pel conjunt de membres de la Plataforma a mesura que es disposin de dades més concretes i tinguem 
temps per decidir el nostre posicionament. Sembla evident, no obstant això, que es tracta d’un altre 
projecte basat  en el model dels macrocomplexes relacionats amb els casinos.
 
L’objectiu de la Plataforma en el moment de la seva creació era doble: evitar la construcció d’Eurovegas 
i conservar el Delta del Llobregat. S’ha aconseguit parcialment el primer objectiu. Però el Delta no està 
salvat, atès que múltiples interessos especulatius continuen amenaçant una de les terres més fèrtils i de 
més valor natural de Catalunya.
 
La Plataforma considera que el concert del dia 15 de setembre a Cornellà manté totalment la seva 
vigència, i anuncia que es durà a terme amb normalitat i servirà per a rellançar la campanya per la 
preservació dels espais naturals i agrícoles del Delta del Llobregat i, en cas que s’anunciï Eurovegas a 
Madrid, de mostra de suport per a la lluita contra el projecte allà.
  
Aturem Eurovegas seguirà treballant per la conservació dels espais naturals, la revitalització de 
l'agricultura, l'impuls a la qualitat de vida a través del gaudi dels espais lliures i l'educació ambiental, i 
l'aposta per la sobirania alimentària com a opció estratègica de futur. Aturem Eurovegas-Salvem el Delta 
del Llobregat remarca que no és una plataforma del “NO a tot” sinó que és la gent que aposta pel SI a un 



model econòmic, social i ambiental totalment diferent. La gran legitimitat i suport social rebut durant els 
darrers mesos legitima la Plataforma a seguir sent un actor actiu en aquest treball.
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Jaume Grau 622203340
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