
Plataforma Aturem Eurovegas
  
  
Sr Antonio Balmón
Alcalde de Cornellà de Llobregat
  
  
Benvolgut,
  
  
Us trametem aquest escrit en resposta a la vostra carta  lliurada en data 5 de setembre de 
2012 a la Plataforma Aturem Eurovegas.
  
Primerament, considerem que la vostra manca de posicionament, i la del vostre Grup 
Municipal (PSC), respecte el macroprojecte anomenat Eurovegas, no és en cap cas deguda 
a desconèixer la proposta exacta del projecte. De dades i informacions, n’hi ha més que 
suficients com per poder crear un argumentari i per poder posicionar-se. De fet, fins i tot 
altres membres del vostre propi partit s’hi han posicionat en contra. Nosaltres entenem 
la vostra ambigüitat i manca de posicionament com una acceptació clara de l’actual 
situació, marcada per l’oferiment d’uns terrenys per desenvolupar un macroprojecte que 
destruirà l’ecosistema del Baix Llobregat, tant des de la vessant econòmica -generació 
d’externalització dels benefici del projecte que haurem de pagar tots i totes en forma 
de construcció d’infraestructures, així com la destrucció de l’activitat agrícola que s’hi 
desenvolupa-, com des de la vessant social -deteriorament de les condicions laborals, 
augment de la precarietat laboral, augment de la delinqüència, prostitució i ludopaties, 
saturació dels serveis públics- i de la vessant ecològica -destrucció de l’entorn natural, 
exhauriment dels recursos naturals necessaris per a la supervivència integral del Baix 
Llobregat.
  
Pel que fa al concert, agraïm la col·laboració i les facilitats rebudes per poder-lo dur a terme 
per part de l’Ajuntament de Cornellà, com pertoca a les institucions en la seva relació 
amb les entitats. Volem destacar que la finalitat i objectiu del concert és realitzar un acte 
de protesta contra el macroprojecte Eurovegas, fer visible el rebuig social que genera el 
mateix i evidenciar les repercussions negatives que tindria un complex d’aquest tipus si 
es realitzés. I, precisament per aquestes repercussions, reivindiquem que les institucions 
públiques s’han de posicionar en contra, per tal d’evitar que aquest projecte es porti a 
terme, ni aquí ni enlloc.
  
La finalitat del concert no és recaptar fons, sinó que es tracta d’un concert reivindicatiu. Les 
característiques del concert, que es porten definint des de fa setmanes, no es canviaran, 
i menys, a pocs dies de la seva realització. Des del principi es va decidir que el concert 
seria gratuït, i en cap cas es cobrarà entrada per accedir al mateix. Precisament, en aquest 
moments de crisi, on hi ha molta gent amb moltes dificultats econòmiques, per a nosaltres 
és fonamental poder oferir un concert reivindicatiu, però gratuït, perquè tothom hi pugui 
accedir.
 
El concert es pot portar a terme gràcies a les col·laboracions desinteressades dels artistes 
que hi participen i de desenes de voluntaris i voluntàries. Els ingressos seran destinats a 
fer front a les despeses que comporta la realització del mateix. En el cas que hi hagués 
beneficis, que no està garantit, aquests servirien per finançar la resta de la campanya 
contra Eurovegas. Atès que Aturem Eurovegas també té per objectiu la protecció del Delta 
del Llobregat, la plataforma 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. 
 
Volem remarcar, a més a més, el fet que la Plataforma Aturem Eurovegas està integrada 
per moltes entitats de caire social, cultural i/o polític, a més a més de centenars de 
persones a títol individual que treballen en favor de l’entorn i per projectes de futur i de 
superació de l'actual crisi econòmica, financera, alimentària, ecològica i social, ja sigui des 
de les seves entitats o des de la mateixa plataforma.
 
 
Cordialment,
 
 
 
Plataforma Aturem Eurovegas
 
Cornellà de Llobregat, 7 de setembre de 2012
 
 
 


