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28 de maig de 2014 

 

Bcn World sortirà del Parlament havent trencat totes les regles del joc 

 

Des de l’Assemblea Aturem Bcn World, hores abans que el Ple de Parlament doni llum 
verda al projecte de llei fet a mida per Bcn World, volem valorar el que els diputats i 
diputades estan a punt d’aprovar. 

En aquestes alçades del procés i del debat sobre Bcn World entenem que ja no són 
vàlides segones lectures, ni interpretacions, ni suposicions sobre el què és i el què no 
és Bcn World. Ha quedat clar que els seus promotors, encapçalats pel grup Veremonte 
i la Caixa, han utilitzat el Parlament per modificar el marc legislatiu en benefici propi i en 
detriment de l’interès general i de la planificació existent.  

El Parlament, desoint informes d’òrgans del Govern i del mateix dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries, aprovarà una llei que entre d’altres qüestions aplicarà una 
rebaixa fiscal que portarà els impostos als casinos d’una franja d’entre el 20 i el 55% 
actual, al 10%, en un context econòmic on nombrosos sectors productius i generadors 
de llocs de treball de qualitat estan patint per poder pagar impostos i treballadors. Per si 
això no fos poc, s’obrirà la porta a la concentració de tots els casinos de Catalunya a 
l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Salou i Vilaseca, i no uns casinos qualsevols, 
sinó uns que permetran jugar a crèdit, permetran que les màquines i els jocs siguin 
visibles i es puguin escoltar des de l’exterior dels casinos (menyspreant el que els 
experts en addiccions al joc recomanaven) i s’obrirà la porta a que operadors de 
casinos amb faltes molt greus en matèria de tributació sobre el joc i/o amb faltes en 
matèria de blanqueig de capital puguin venir a Bcn World. 

Per altra banda, el Parlament establirà que a través d’un Pla Director Urbanístic es 
pugui modificar el planejament urbanístic vigent i s’incrementi notablement el sostre 
urbanitzable. La companyia asiàtica Melco ja ha dit que vol aixecar un casino de 35.000 
m2 (el segon més gran del món) i construir 5.000 pisos en un àmbit on l’stock 
d’habitatges buits ja és molt alt. Cal recordar que aquesta companyia està vetada en 
alguns estats dels EUA per la seva vinculació amb la màfia xinesa. Tenint en compte la 
superfície dels terrenys de Bcn World i les previsions anunciades de nombre 
d’habitacions, superfície de casinos i pisos turístics, queda ben clar que s’aixecaran 
grans edificis de més de 100 metres d’alçada. 



	  

Jugar amb les xifres de llocs de treball que es generaran, és d’una falta d’ètica absoluta 
i d’una manipulació social descarada. Dir que es generaran 17.000 llocs de treball quan 
el projecte no té inversors clars, la seva tramitació tot just comença, no es disposa del 
finançament per construir-ho, no està garantida encara la seva viabilitat econòmica i 
una suposada primera pedra no es podria posar fins d’aquí més d’un any si es segueix 
amb la tramitació legal que s’exigeix, és jugar frívolament amb els elevats índexs d’atur 
que no discutim. 

Les suposades modificacions que ha incorporat el PSC després de l’acord amb CiU 
són pràcticament inexistents, no són coherents amb el suposat discurs socialista que el 
seu partit havia tingut fins ara al voltant de Bcn World i frega la burla quan diuen que 
Bcn World complirà amb la planificació territorial vigent. Més faltaria! 

Demanem a la resta de partits que, després del joc brut dels promotors de Bcn World i 
del tacticisme polític de CiU i del PSC, dijous votin en contra i demostrin que les regles 
del joc socials, polítiques i econòmiques no es poden alterar. 

Per aquests motius i tots els que des de l’Assemblea Aturem Bcn World hem anat 
exposant al llarg d’un any i mig, ens reafirmem amb la convocatòria d’una manifestació 
el proper 31 de maig a les 19h des de la Plaça Bonet de Salou, sota el lema “No 
juguem al joc de Bcn World”. Aquesta manifestació, que ja té el suport de més de 50 
col·lectius, entitats socials i veïnals, associacions i partits polítics, serà el clam de la 
gent que reclama que el territori no necessita projectes especulatius, que alteren el 
model turístic i econòmic, que crida als casinos més salvatges i addictius, i que obre les 
portes a greus problemàtiques socials i econòmiques a llarg termini. 

 

Camp de Tarragona, 28 de maig de 2014. 

 

 

Contacte: 

aturem.bcnworld@gmail.com 

Telèfon: 669 924 684 

 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA:  

El dia de la manifestació s’atendrà als mitjans de comunicació a les 18:45h a la Plaça Bonet de 
Salou. 


