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La possibilitat que l’empresa Las Ve-
gas Sands Corporation construís un
macrocomplex d’oci i joc al cor dels
terrenys agrícoles del delta del Llo-
bregat suposava un cop mortal per a
aquest espai natural i la pagesia del-
taica, però, sobretot, representava la
perpetuació d’un model de desenvo-
lupament econòmic caduc que, en
gran part, és el responsable d’aquesta
crisi-estafa que estem patint els dar-
rers anys.

No era casualitat que aquest pro-
jecte es presentés en aquell moment:
les taxes d’atur històriques, traduïdes
en milers de famílies desnonades, amb
tots els seus membres aturats, eren el
caldo de cultiu ideal per fer-ho. Da-
vant d’aquesta conjuntura, el promo-
tor d’Eurovegas, el magnat i mafiós
Sheldon Adelson, amb la connivència
del govern de CiU i dels alcaldes del
PSC de la zona, prometia que Eurove-
gas crearia 200.000 llocs de treball.

Aquest temptador cant de sirena
laboral, la falsedat del qual va quedar
ben demostrada, va fer que, inicial-
ment, l’opinió pública en general aco-
llís Eurovegas amb el braços oberts.
Però la fortuna i la feina obstinada de la
PAEV, que consistia a organitzar tota
mena d’actes (bicicletades, manifesta-
cions, concerts, infinitat de xerrades,
etc.) per desmuntar amb arguments

sòlids les suposades virtuts d’aquest
projecte especulatiu –que només be-
neficiava els seus promotors i els seus
còmplices del carrer Còrsega– van a-
conseguir, a poc a poc, girar la truita;
malauradament, només a Catalunya, ja
que, a Madrid, l’amenaça mai no va
deixar d’existir.

Un any
després... 
el delta viu!
El novembre de 2011, el flamant ‘govern dels millors’ de
la Generalitat va sorprendre tothom amb l’anunci
següent: els terrenys agrícoles del Parc Agrari del Baix
Llobregat havien de servir per acollir una rèplica de la
ciutat nord-americana de Las Vegas (Eurovegas). La
resposta ciutadana de rebuig absolut davant un disba-
rat com aquest es va fer esperar, però, finalment, va
esclatar amb força. Així, el 16 de març de 2012, en una
assemblea de ciutadanes i entitats que es va fer a Vila-
decans, es va constituir la Plataforma Aturem Eurove-
gas-Salvem el Delta del Llobregat (PAEV). Un any des-
prés, l’evolució de la plataforma i la seva reconversió
per continuar defensant el delta del Llobregat palesen
la força d’un moviment que continua viu.

16 de març de 2012: 
Una assemblea de ciuta-
danes i entitats crea la
plataforma Aturem 
Eurovegas a Viladecans

19 d’abril de 2012: 
I Trobada d’entitats 
adherides a la 
plataforma
Aturem Eurovegas

21 d’abril de 2012: 
Jornada històrica en
defensa del delta del 
Llobregat i contra el 
projecte Eurovegas

17 de juny de 2012: 
La plataforma Aturem
Eurovegas fa palès el
rebuig ciutadà al projecte
a Barcelona

Moments destacats
de la campanya

-
Eurovegas simbolitzava
el model responsable
d’aquesta crisi-estafa
-
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Durant tot l’episodi d’Eurovegas, so-
vint, es va criticar la Plataforma Atu-
rem Eurovegas en el sentit que no
oferia alternatives al model de desen-
volupament del mafiós Adelson, tot i
que la potenciació de les activitats
econòmiques tradicionals sempre ha
estat present en el nostre discurs.
Amb la refundació de la PAEV, la ge-
neració d’alternatives és una prioritat
i, recentment, han llançat la cam-
panya Pagesia per al futur: recuperem
l’economia del Delta del Llobregat,
potenciem la pagesia i l’agroecologia,
que es dirigeix a aquelles persones
que vulguin iniciar un projecte de
producció agrícola o a les que ja l’es-

tan duent a terme i estan patint la pre-
carietat de l’accés a la terra.

La iniciativa consisteix a recollir
les sol·licituds de terra dels futurs pa-
gesos i pageses i entregar-les col·lec-
tivament el 17 d’abril, Dia de la Lluita
Camperola, per pressionar el Parc
Agrari i les institucions competents
perquè estableixin mecanismes efec-
tius d’accés a la terra i evitar que hi
hagi terrenys abandonats.

Delta Viu busca que el Parc Agrari
vetlli perquè aquestes terres no aca-
bin sota el ciment, treballi per la recu-
peració dels espais d’ús agrícola i posi
fi a la manca de relleu generacional
que pateix la pagesia, ja que, poten-

cialment, al Parc Agrari, hi podrien
treballar milers de persones, moltes
més de les que ho fan ara en un sector
que es manté malgrat la crisi.

La campanya iniciada per Delta
Viu forma part d’un pla a llarg ter-
mini, encaminat a omplir el buit que
les administracions han fet al sector
agrari, que preveu complementar amb
accions com: la creació d’un inventari
de terres en desús (l’oficial no està
actualitzat) per poder denunciar els
agents especuladors que no permeten
treballar la terra i sol·licitar expropia-
cions d’ús; la formació de futures
agricultores i pastores mitjançant una
escola enfocada a l’agroecologia, i la

demanda de més protecció urbanís-
tica per al Parc Agrari i la seva amplia-
ció a zones de conreu que no s’hi van
incloure per motius estrictament
urbanístics. Una possible via de pro-
tecció definitiva i irrequalificable per
a la zona agrícola és l’ambiental, amb
figures com la Xarxa Natura 2000 o la
de Parc Natural Agrícola, que ja s’han
fet servir en altres espais amb valors
semblants.

D’altra banda, continuen fent di-
fusió del que significa aquest indret,
amb diverses xerrades i una exposició
itinerant sobre les amenaces i els va-
lors naturals del Delta i les seves po-
tencialitats per a l’economia del Baix
Llobregat. Aquesta mostra està viat-
jant per les comarques veïnes des del
novembre de 2012, amb la intenció
que, durant els pròxims dos anys, es
pugui gaudir d’ella a totes les pobla-
cions deltaiques.

Des de Delta Viu asseguren que
els hagués agradat commemorar el
primer aniversari de la PAEV-Delta
Viu havent fet fora Eurovegas i qual-
sevol amenaça semblant, però, tot i
així, celebren que, un any després, la
lluita encara continuï viva i esperen
les propostes de futur per rebre cada
vegada més suports i aconseguir un
delta viu!

Revitalitzem l’agricultura

El poder de l’opinió pública
Més de 4.500 entitats i milers de per-
sones es van adherir a la PAEV i una
gran diversitat de col·lectius socials
–col·legis professionals, associacions
veïnals, la Unió de Pagesos, centres
excursionistes, estaments eclesiàstics,
diversos partits polítics, personalitats
del món cultural, etc.– van manifestar
obertament la seva oposició frontal a
aquesta barbaritat.

En aquest context, la PAEV va en-
capçalar una mobilització ciutadana
per la defensa del delta del Llobregat
sense precedents: el 21 d’abril, es va
organitzar una bicicletada que va reu-
nir més de 2.000 persones al cor del
Parc Agrari; el 17 de juny, una concen-
tració de milers de persones va omplir
la plaça de Sant Jaume de Barcelona i
les mans de les assistents van alçar,
màgicament, la flor de la carxofa com a
símbol de lluita i resistència; el 25 de
juny, membres i simpatitzants de la
PAEV van anar a rebre la comitiva de
Las Vegas Sands Corp. a l’aeroport i a

la zona agrícola de Sant Boi; el 28 de
juliol, es va portar la protesta al mercat
de la Boqueria, etc.

Tot això, sense descuidar la cons-
cienciació i la difusió: presència a gai-
rebé tots els mitjans de comunicació,
entre dues i tres xerrades cada setmana
i la publicació d’un monogràfic sobre
el tema juntament amb el setmanari
DIRECTA. D’altra banda, la coordinació
amb Eurovegas No de Madrid va ser
constant, amb recollides de firmes
conjuntes, actes de suport i l’edició
dels vídeos de personalitats Veus contra
Eurovegas.

El delta del Llobregat: i ara què?
Després de sis intensos i esgotadors
mesos de lluita, vam saber que Euro-
vegas marxava cap a Madrid. Però l’a-
legria va ser continguda, ja que això
volia dir que tan sols s’acomplia un
dels objectius de la PAEV: s’aturava el
projecte, però només al Delta. Resul-
ta que el govern català mostrava un
pla B, un altre megacomplex de casi-

nos a Salou (i una obsessió malaltissa
pels projectes que permeten el blan-
queig de diners).

Tot i així, aquesta experiència, que
ha generat molta angoixa, ha estat molt
positiva perquè ha permès una comu-

nió forta entre una part de la pagesia i
els grups ecologistes –històricament
poc avinguts– i un punt de trobada en-
tre entitats del territori que lluitaven
de manera inconnexa.

No obstant això, la PAEV sempre
ha estat conscient que la protecció del
delta del Llobregat no s’acabava amb

l’enderrocament d’Eurovegas. Així
doncs, el 27 d’octubre de 2012, en una
assemblea a Sant Boi, va decidir refun-
dar-se en una nova plataforma, Delta
Viu-Plataforma per la recuperació dels
espais agraris i naturals del delta del
Llobregat. Els seus objectius principals
són la defensa del delta del Llobregat i
de la Vall Baixa i el foment de models
de desenvolupament sostenibles soci-
alment i ecològicament, mitjançant la
dinamització de l’agricultura i la reva-
lorització dels espais naturals d’aques-
tes zones.

Delta Viu ha heretat el compromís
d’oposar-se a Eurovegas i, el 26 de
gener de 2013, coincidint amb una
manifestació organitzada a Madrid el
27 de gener contra aquest projecte,
membres de la nova plataforma es van
concentrar a l’estació de Sants per
mostrar la seva solidaritat amb el poble
de Madrid i per acomiadar els tres
companys que van marxar cap a aques-
ta ciutat per participar en la convocatò-
ria de l’endemà.

Una concentració de
milers de persones
va omplir la plaça
de Sant Jaume de
Barcelona el 17 de
juny de 2012
-
Albert Salame

25 de juny de 2012: 
Els Mossos d’Esquadra
impedeixen el cara a cara
entre impulsores i oposi-
tores d’Eurovegas

5 de setembre de 2012: 
Les plataformes Eurove-
gas No i Aturem Eurove-
gas llancen el vídeo Veus
contra Eurovegas

15 de setembre de 2012: 
Programa de la jornada
reivindicativa de la 
plataforma Aturem 
Eurovegas

25 de gener de 2013: 
Delta Viu s’estrena amb
una acció de suport a la
manifestació d’Eurovegas
No a Madrid

28 de febrer de 2013: 
Delta Viu llança la 
campanya Pagesia 
per al Futur

-
La plataforma Delta Viu
vol fomentar  models 
de desenvolupament
sostenibles mitjançant 
la dinamització 
de l’agricultura
-


