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PLATAFORMA ATUREM BCN WORLD 

 

PREGUNTA: Voleu que el projecte BCN World es tiri endavant? 

(Es vota al Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp)  

RESPOSTA: Sí/No 

ARGUMENTARI CURT 

Què és el BCN World? 

El setembre del 2012 coneixíem la notícia d’un canvi d’estratègia per part de la Generalitat per tal  

de captar, aquest cop sí, la indústria del joc i dels casinos a casa nostra. Es canviaria la cursa per 

l’Eurovegas –avui un projecte per sort inexistent tant a Barcelona com a Madrid- per un nou 

macro-complex turístic ubicat al cap de Salou: el BcnWorld. Al cap de nou mesos de degoteig 

d’informacions i silencis es presentaven a la Cambra de Comerç de Tarragona els inversors 

acompanyants de l’empresa promotora Veremonte: el grup Melià Hotels, la companyia xinesa 

Melco (Las Vegas en versió asiàtica) i ValueRetail (una operadora en outlets i botigues de luxe). A 

partir de les dades a què actualment tenim accés, podem constatar que es tracta d’un recinte 

basat majoritàriament en els casinos i complementat pel consumisme de productes de luxe i 

l’hoteleria elitista. Les dues zones inicialment previstes del BcnPark (zona verda) i el BcnSmart (la 

zona, en teoria, per a la investigació) no apareixen en les darreres informacions, ni tan sols a la 

nova pàgina web del grup BcnWorld. 

Com s’està tirant endavant? 

Paral·lelament a la presentació esporàdica i restringida al públic general d’informacions puntuals 

per part del grup promotor, aquest amb el govern de la Generalitat com a company de viatge ha 

impulsat els tràmits i canvis legislatius necessaris per aixecar el macro-complex amb totes les 

condicions favorables pel seu negoci. Lleis d'urgència fetes a mida que contemplen rebaixes 

fiscals extraordinàries en temps de retallades, com la reducció de la taxa sobre el joc aplicable als 

casinos que passaria del 55% actual a un 10% dels seus ingressos bruts. Tot i que aquesta llei 

encara està en tràmit al Parlament, si finalment s'aprova la Generalitat deixaria d'ingressar els 

propers anys més d'un centenar de milions d'euros anualment. En l'actualitat, aquesta rebaixa 

selectiva suposa un menyspreu per la resta de sectors econòmics i socials que veiem dia a dia 

augmentar els nostres impostos o reduir els nostres salaris. 

La reducció en l'aportació a les arques públiques no es tracta d’una mesura en absolut aïllada. Ben 

al contrari, ja que ve acompanyada d’altres rebaixes igualment controvertides, com l’autorització 

als casinos a concedir crèdit als jugadors i per tant operar de forma novedosa com a banquers, o 

la concentració de tots els futurs casinos catalans –que s’incrementarien de 4 a 10– dins el Centre 

Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. En tot cas, caldrà avaluar la llei que acabi sortint del 

Parlament i comprovar si l'únic partit que inicialment donava suport al projecte (CiU) és capaç de 

convèncer a la resta de partits polítics per aprovar aquests canvis. 

On es pretén construir? 



 

BCN WORLD 

PLATAFORMA ATUREM BCN WORLD- Argumentari Curt 

2 

El BcnWorld està previst que s’ubiqui en els terrenys adjacents a Port Aventura, propietat de La 

Caixa des dels anys noranta gràcies a l’expropiació feta a propietaris i pagesos de Vila-seca i Salou 

en nom de l'interès general. Ocuparà, doncs, unes 600 hectàrees del ja densificat Cap Salou. 

Inicialment, una forma sorprenent de disfressar aquesta destrossa va ser l’anunci d’una gran zona 

verda de 220 hectàrees (el Bcn Park). Malauradament, 90 d’aquestes hectàrees “verdes” 

corresponien a camps de golf ja existents i 17 hectàrees formaven part de l’espai d’interès natural 

de la Sèquia Major. 

Quins impactes podria generar BcnWorld? 

Des de la nostra assemblea ens preocupa la infinitat d’impactes que a poc a poc anem coneixent a 

través dels experts i que podria generar un macro-complex de casinos en les nostres terres, 

afectant a sectors tant diversos com l’economia local, la salut pública o el medi litoral. Tot i així, cal 

primer de tot reclamar informació clara i transparent per poder avaluar i contrastar cadascun 

d'aquests aspectes, que de moment ens ha estat denegada. 

Econòmicament, BcnWorld és un projecte de balanç dubtós, ja que si s’aproven els canvis 

legislatius previstos dels beneficis privats que generi, un percentatge reduït anirà a les arques 

públiques, mentre que haurem d’assumir entre tots bona part dels costos socials en matèria de 

salut, infraestructures o pèrdua de llocs de feina local que pugui generar. A més, BcnWorld 

desencaixa amb el model econòmic i turístic familiar i cultural potenciat darrerament al Camp de 

Tarragona. La proposta que se'ns ven podria degradar marques turístiques com Muntanyes de la 

Costa Daurada i altres iniciatives de turisme de qualitat. Cal també avaluar amb detall quins costos 

pot representar pel comerç local, la instal·lació d'un complex de botigues outlet. 

BcnWorld trencarà amb el model territorial, ja que per tal de mantenir els edificis 

sobredimensionats que els promotors preveuen, cal modificar nombrosos plans territorials i plans 

directors del Camp de Tarragona. El planejament urbanístic en comptes de ser l'eina col·lectiva a 

partir de la qual es construeix al territori, passa a ser modificable pels interessos particulars. Cal, a 

més, tenir en compte l'important volum de recursos d'aigua i energia que un projecte d'aquestes 

dimensions requereix i consumeix i que actualment ja són escassos. 

Tal i com confirmen els experts del camp sanitari, un dels factors que augmenta les taxes de 

prevalença de joc patològic és una major oferta, disponibilitat i accés fàcil al joc, així com una 

legislació poc estricte. A més, en un entorn de crisi i atur, la vulnerabilitat de la població 

augmenta. De moment, la llei que reclamen els promotors de BcnWorld flexibilitza el control 

d'accés als casinos, facilita el joc a crèdit i no manté els criteris recomanats pels experts mèdics  

quant a visibilitat dels casinos o impacte sonor. Tampoc aborda altres aspectes igualment 

preocupants, com són el blanqueig de capitals procedents de països emergents coordinats des de 

xarxes internacionals organitzades i que requereixen d'una supervisió per part d'organismes 

públics especialitzats, coordinats i amb experiència. 

Finalment, a través d’exemples anteriors podem resseguir les destrosses que comporta 

l’urbanisme de l’oci recreatiu en el litoral mediterrani. Massificació turística, destrucció d’hàbitats 

i del paisatge litoral o pressions sobre l’ecosistema marí, serien alguns dels exemples d’una llarga 

llista. A més, la pressió humana que actualment rep la Costa Daurada, fa que els 10 milions de 
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turistes que segons els promotors captaria el complex no siguin indiferents pel territori, sinó que 

acabin de sobrecarregar el litoral tarragoní. 

Per quin futur apostem? 

Després de la ressaca econòmica fruit de la bombolla immobiliària i encara submergits en plena 

crisi, BcnWorld retorna a models especulatius amb visió a curt termini, vulnerable a les demandes 

canviants del mercat i amb poca rendibilitat social. La nostra aposta és, en canvi, per una 

economia que generi llocs de feina dignes amb la mirada atenta al demà. Una economia integrada 

i arrelada en el teixit territorial, que respecti la població, l'entorn i els processos democràtics. 

Creiem doncs que podem crear llocs de feina, no a qualsevol preu, sinó construint alhora un 

territori i una societat amb futur. 

 


