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convocatòria dissabte 21 d’abril: 
bicicletada i dinar popular

VOLEM PAGESOS I NO CASINOS

Salvem el Deltadel Llobregat



ATUREM EUROVEGAS
Salvem el Delta del Llobregat · Volem pagesia i no casinos!

21 d’Abril Marxa multitudinària de protesta al Parc Agrari del Baix Llobregat
 (aturemeurovegas.wordpress.com)

Les cooperatives de consum agroecològic, davant el projecte anomenat “Eurovegas”, que el Govern de la 
Generalitat està negociant amb el multimilionari nord-americà Sheldon Adelson (Las Vegas Sands Co.), i 
que consisteix en la construcció d’un macro-complex de joc i oci, a la zona agrícola del Delta del Llobregat:

Considerem que aquest projecte suposa un model econòmic de desenvolupament basat en l’especulació 
urbanística i financera, desconnectat del entramat socio-econòmic local i que beneficiaria especialment al 
sector negocis de les elits dominants.

Des de el nostre vessant agroecològic EuroVegas aixafaria l’espai d’agrícola del Delta del Llobregat. Seria 
la ruptura d’una part significativa: la rica, única i irrepetible agricultura de la vall baixa i del Delta del 
Llobregat, a on el Parc agrari ha donat una de les experiències més importants d’Europa en agricultura pe-
riurbana. Es tracta d’agricultura de proximitat que subministra fruites i verdures fresques i a on s’ubiquen 
70 especies diferents de cultius. Zona considerada històricament rebost de  Barcelona.

La pagesia al Delta està en perill per l’especulació del sòl agrícola, ja sigui per projectes com aquest, ja 
sigui per l’extensió urbanística-industrial. Els estudis mostren com cada any al Baix Llobregat es perden 
123 hectàrees de superfície agrícola. Malauradament les terres als espais periurbans s’abandonen i no es 
lloguen perquè algú les treballi, normalment esperant l’oportunitat d’especular. Calen mesures per aturar 
la pèrdua de sòl agrícola i per desbloquejar les terres abandonades. Cal protegir amb lleis tant els espais 
agraris com un pla sectorial.

D’altra banda estaria la greu afectació i irreversible sobre els aqüífers del Delta -tant pel sobre consum 
com per impedir recarregar-los de manera natural degut al sobre-asfaltat del territori-. I més amb el risc de 
més sequeres en el context de canvi climàtic. El consum energètic d’aquest mega-projecte és molt elevat 
i això agreuja la contaminació i la dependència a la perillosa energia nuclear.

El model de mega-casinos porta associat inevitablement greus efectes secundaris, com l’augment de la 
corrupció, màfies organitzades, narcotràfic, comerç sexual (explotació sexual), ludopaties.

És lamentable que es vulgui justificar el projecte amb promeses de feina exageradament inflades, tant que 
resulten increïbles-; a banda de la precària qualitat d’aquesta ocupació.

No ens deixem enlluernar per EuroVegas, model econòmic i de desenvolupament en crisi als USA i on 
davant la crisi energètica, i la insostenibilitat dels nivells de consum i malbaratament, estem obligats a 
plantejar-nos i cercar models econòmics sostenibles, i prosperar en base a una nova ètica de treball i 
responsabilitat. Volem recuperar l’agricultura local i els mercats de proximitat en equilibri amb el medi.

Per tant diem: «NO a l’EuroVegas, ni al Delta ni a Madrid, ni enlloc!
Els consumidors agroecològics volem pagesos i no casinos!

Convocatòria pel dissabte 21 d’abril: marxa multitudinària de protesta

A les 10.30h. sortirà una bicicletada des d’un espai proper a pl. Espanya (Barcelona).
A les 12.30 h.: plantada reivindicativa a un espai del Parc Agrari.
A les 14.30 h.: dinar popular de carmanyola amb servei de cuina complementària.


