
Aquestes darreres setmanes ha anat
apareixent a la premsa la proposta del
milionari nord-americà Sheldon Adelson
de construir la versió europea de Las
Vegas al delta del Llobregat. Les xifres de
la inversió diuen que són grandioses i que
els efectes sobre l’economia poden ser
igual d’importants. També ha aparegut
que el senyor Sheldon Adelson vol a canvi
unes importants exempcions fiscals,
laborals i de la llei d’estrangeria, cosa que
pinta de molt poc favorable per als
treballadors de la zona;a part de
modificacions de la llei del tabac (i què
passa amb la resta de bars i restaurants
del país?). Aquest complex vindria a ser
un petit país amb legislació pròpia.

Hi ha qui calcula que es podria produir un
efecte crida d’aturats de tot arreu que
vinguessin a provar sort a la nostra
comarca, amb un augment important de
població i del que tot això significa en la
prestació de serveis, i més en un moment
de retallades com l'actual.

Tot això, es diu, s’ha de desenvolupar
sobre un espai d’unes 800 hectàrees,

Són molts els motius per qüestionar una
proposta com la d'Eurovegas. Potser el
primer és la sensació de xantatge,
d’haver d’acceptar sense qüestionar la
proposta, d’haver d’acceptar no se sap
quines condicions laborals (tenim un
atur elevat) i renunciar als impostos que
hauria de pagar Eurovegas (que tots
paguem), que haurien de revertir sobre
tota la població.

Un altre motiu és el model que se'ns
planteja. Un model basat en el joc
desmesurat, en un tipus d'oci que no té
cap valor afegit per al territori, i menys
encara si es converteix en una ciutat
sense llei ni impostos.

L’altre gran motiu per totes les
persones que vivim al voltant del delta,
és que aquest ja ha donat tot el que
podia donar (indústria, serveis,
habitatge) i en el cas de Sant Boi
significaria sacrificar gairebé tot el seu
parc agrari conegut com la Marina, i
desfer l’aposta des de l’arribada de la
democràcia d’una ciutat de creixement
ordenat i equilibrat amb el seu entorn.
És per aquest motiu que entitats, partits,
organitzacions comarcals diverses i
persones ens hem constituït en la 
Plataforma Aturem Eurovegas.
Salvem el Delta del Llobregat.

BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

és a dir, gairebé tot l’espai agrícola de
Sant Boi, una part important de
Viladecans i el darrer espai no construït
de Cornellà. Sant Boi porta més de 30
anys vetllant per mantenir un creixement
ordenat de la ciutat, tot mantenint un
cinturó verd agrícola al delta i forestal a
muntanya que li doni qualitat de vida,
identitat i evitar convertir-se en un caos
de construccions i carrers fins al Prat o
Santa Coloma. A més tenim al delta les
basses de Can Dimoni que són un espai
natural protegit que es veuria amenaçat.
D’un sol cop perdríem l’esforç i el
consens de les darreres dècades.

Davant aquesta amenaça, des
d'Esquerra demanem al govern de la
ciutat que exigeixi tota la informació del
projecte i que fomenti un debat ciutadà.
A la vegada, també li demanem que
mostri un posicionament ferm en
defensa del territori i d'un dels 3 eixos
estratègics de la ciutat, definit l'anterior
mandat amb ERC al govern: el de
l'entorn natural.

esquerraINFORMA ESPECIAL
SANT JORDI
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Amb el Delta i el Parc
Agrari no s'hi juga

Diverses entitats, partits i persones s'han agrupat al voltant de la plataforma Aturem Eurovegas

Geògraf i Secretari de
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El passat 14 d'abril, la secció local
d'Esquerra Republicana de Catalunya a
Sant Boi va fer la tradicional ofrena al
Monument dedicat als santboians i
santboianes que van proclamar la
República Catalana des de l'Ajuntament,
que van portar un nou règim basat en
els valors més elementals de ciutadania,
llibertat i justícia i que la van defensar
davant el feixisme. Per tots i totes elles,
el nostre sentit record i homenatge.

Plantegem preguntes per reflexionar col·lectivament i trobar solucions compartides

La plataforma d'afectats per les
hipoteques ha iniciat el tràmit per a
presentar una Iniciativa Legislativa
Popular al Congrés dels Diputats
espanyol per tal de modificar la Llei
hipotecària i que es contempli la dació
en pagament, per tal d'evitar que les
persones que no poden fer front a les
seves hipoteques puguin retornar les
claus i se'ls liquidi el deute bancari. Des
d'Esquerra, donem ple suport a la
iniciativa i també recollirem signatures. 
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Homenatge a la República
Catalana i als seus
protagonistes santboians

Recollida de signatures
per la dació en pagament

Fent XarxaBreus

La crisi a debat: On quedem
les persones?

crisi està marcant una disminució
en drets imprescindibles: salut,
educació, habitatge, treball, estima
personal i social.

Des de diferents entitats implicades
en el suport als col·lectius que estan
en situació de risc s’afirma que la
col·laboració col·lectiva de les
persones és un dels elements clau
per establir estratègies de
resistència i de sortida de la crisi.

Des d'Esquerra volem ser un agent
actiu de la nostra ciutat en aquest
sentit, el de construir respostes
col·lectives i mecanismes de
col·laboració, i per això hem iniciat
el cicle "La crisi a debat: On
quedem les persones?" que va tenir
la seva primera sessió el 18 d'abril a
La Gralla, a Casablanca i que
anirem organitzant a tots els barris
de la ciutat.

Hi sou convidats/des!

Quan esclata formalment la crisi a
la tardor 2008 ja hi ha col·lectius
vulnerables amb risc
d’exclusió social que tenen
dificultat per cobrir necessitats b
àsiques com són l’alimentació i
l’habitatge i l’accés i la
permanència al mercat laboral.

La crisi no fa sinó aguditzar aquesta
situació i incorpora col·lectius nous
a aquesta situació de risc: persones
joves, persones receptores de la
renda mínima d’inserció, dones
soles amb càrregues familiars,
persones sense sostre, persones
amb discapacitat, persones
aturades grans, persones grans...

La igualtat d’oportunitats d’accés a
drets bàsics adequada als diferents
col·lectius socials pren
una nova dimensió. No només no
s’havia arribat a assolir formalment
i realment, sinó que ara
està en retrocés. L’impacte de la
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