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Unió de Pagesos celebra que minvi l’amenaça d’Eurovegas sobre el
Parc Agrari del Baix Llobregat
L’anunci d’una inversió turística en terrenys de La Caixa, a tocar de Port Aventura, significa que
minva l’amenaça sobre els terrenys protegits del Parc Agrari del Baix Llobregat que suposava el
projecte Eurovegas. Unió de Pagesos destaca que tot el procés de negociació del Govern de la
Generalitat amb la companyia Las Vegas Sands Corporation ha evidenciat la vulnerabilitat de
l’ordenació del territori a Catalunya i la manca de compromís polític de l’executiu en la protecció de
l’espai agrari.
Tot i que l’anunci és positiu per al sector agrari i per al Parc Agrari, Unió de Pagesos manifesta el seu
rebuig a l’obscurantisme i la desinformació amb la qual s’ha portat a terme la negociació per part
del Govern de la Generalitat. També lamenta el fet que alguns governs municipals de l’entorn no
s’hagin posicionat respecte a un projecte que podia significar la desaparició del Delta del Llobregat.
Unió de Pagesos reclama ara que les administracions posin el màxim esforç en la protecció i el
desenvolupament de l’espai agrari i en particular del Parc Agrari del Baix Llobregat, i que es
reconegui així, la importància estratègica com a proveïdor d’aliments de proximitat, com a
generador de riquesa i treball i com a peça clau en l’ordenació del territori.
El sindicat agraeix la quantitat de veus que han expressat, amb la seva solidaritat i la seva dedicació,
el seu compromís en la defensa de l’espai agrari durant tot aquest procés.
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