NOTA DE PREMSA
JARC QUALIFICA DE COVARD EL GOVERN PER NO EXPLICAR EL PROJECTE EUROVEGAS A LA PAGESIA DEL
BAIX LLOBREGAT
- L'impacte sobre el futur de moltes famílies està en joc si es destrueix la riquesa agrària de la zona
- No podem acceptar expropiacions "socials" darrera les quals s'hi amaga el benefici privat
JARC ha criticat avui la covardia del Govern de la Generalitat davant el projecte Eurovegas i el seu
impacte sobre els pagesos del Baix Llobregat. A data d'avui, quan es dibuixa més clarament la
possibilitat de que el complex del joc s'ubiqui en aquesta comarca catalana, encara no s'han reunit ni
s'han comunicat amb els representants del sector per a explicar-nos ni les línies de treball d'aquest
macroprojecte, ni l'anàlisi que s'ha fet del seu impacte sobre els productors per a justificar la decisió
d'acceptar la proposta de la firma Sands Corporation.
Des de JARC volem recordar al Govern que estan projectant un complex que s'haurà d'instal·lar en un
sòl que avui ES CASA NOSTRA, i tot i no entrar a valorar la idoneitat del projecte, si denunciem la manca
absoluta de criteri alhora de pretendre colocar-lo al Baix Llobregat ja que això suposarà la desaparició
de l'únic espai agrari que hi ha a l'entorn immediat de Barcelona, una regió inigualable a nivell
agronòmic i d'alt valor afegit per al país. Des de JARC considerem que no podem admetre cap proposta
que impliqui la destrucció de les explotacions agràries en nom de la crisi, encara que aquestes no siguin
la prioritat del Govern, com queda ben clar amb l'actitud que s'està demostrant davant Eurovegas.
Ja fa molts anys que a aquests pagesos se'ls va imposar el haver d'estar en una superfície agrària
protegida en la qual se'ls impedia fer magatzems dimensionats, explotacions ramaderes intensives... és a
dir, se'ls va restringir la capacitat que com a empresaris tenen de decidir què fer amb les seves terres. Tot
i no estar-hi d'acord, ens va tocar acatar la decisió per poder continuar amb la nostra activitat i amb el
temps i molt d'esforç i inversió hem construit explotacions clarament viables i de futur. Per això, com a
organització agrària no podem admetre que ara, davant un feix de bitllets tot plegat quedi en no res.
Ja fa temps que hem demanat explicacions a Agricultura i hem obtingut el silenci per resposta. I una
situació similar és la que hem viscut amb Territori i Sostenibilitat. Som els principals afectats, i ningú ens ha
pres en consideració alhora de preguntar-nos si podien entrar a casa nostra i decidir per nosaltres.
Perquè ara ja es parla obertament d'obrir un procés d'expropiació per interès social. La contradicció
normativa és de mesures descomunals: mentre a nosaltres se'ns ha limitat sense cap pudor el poder
decidir què feiem amb casa nostra, ara el Govern està pensant en autolegitimar-se per saltar-se aquest
requisit a la torera i quedar-se amb els nostres bens per quatre euros. Confiem que tinguin clar que el Sr.
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Adelson cobrirà aquestes despeses, perquè el que està clar de sortida és que en una expropiació qui
paga és l'Administració i aquest acostuma a ser un procés que es prolonga en el temps i que suposa
despeses judicials importants per als afectats.
En aquestes possibles zones afectades hi ha la nostra empresa, la nostra casa i la nostra vida. I davant la
manera de procedir del Govern de la Generalitat hem de deixar clar que no ens poden convèncer que
això és el millor per a nosaltres i per al futur dels nostres fills. Sabem que el sector agrari importa poc, però
no s'oblidin que encara mengen tres vegades al dia, i moltes vegades això és possible perque aquests
pagesos del Baix Llobregat fan arribar les seves produccions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I això
és el que es destruirà amb Eurovegas.
Barcelona, 25 de juny de 2012
Per més informació: Mauri Bosch 629 047 781
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