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Aturem BCN World presenta una
demanda contra el pla urbanístic del
futur Hard Rock Entertainment
World
La plataforma ha esperat a conèixer la proposta ferma de Hard Rock de construir
el macrocomplex al territori

Aturem BCN World presenta una demanda contra el PDU del CRT | Aturem BCN World

Després d'esperar pacientment que es confirmés la proposta ferma de Hard Rock
(http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/22675/bcn/world/es/dira/hard/rock/entertainment/worl
d/generara/11500/llocs/treball) , la plataforma Aturem Barcelona World ha presentat una
demanda al TSJC contra el pla director urbanístic (PDU) del Centre de Recreació Turístic (CRT) de
Vila-seca i Salou, fins ara conegut com el "BCN World".
En declaracions a NacióTarragona, Joan Pons, portaveu de la plataforma, ha explicat que al
febrer ja van presentar un recurs contenciós administratiu contra el PDU però "el TSJC ens va
donar un període de temps per poder redactar la demanada i per poder aportar tota documentació
necessària" i avi ha sigut el dia escollit per fer un pas més "del tràmit del recurs contenciós".
Segons Pons, en el text de la demanda "s'acaba fent veure el que diem des de fa quatre anys",
com els impactes territorials i ambientals que suposa el PDU i també el "desencaixament" del pla
director ambla resta de plans que hi ha a la zona, com el del sector químic. En el document s'hi
reflecteixen dubtes que té la plataforma sobre la legalitat de certs aspectes urbanístics i
mediambientals, entre altres.
Des de la plataforma es mostren satisfets per la demanada i ara apunten que només toca
esperar. Segons Pons, "el TSJC demanarà a la Generalitat si vol presentar una resposta a l'escrit
de la demanda d'Aturem BCN World, que segurament en presentarà, i un cop tinguem la rèplica,
https://www.naciodigital.cat/noticia/134603/aturem-bcn-world-presenta-demanda-contra-pla-urbanistic-futur-hard-rock-entertainment-world
Pagina 1 de 2

quedarà vist per sentència".
Pons considera que el projecte va començar molt ambiciós però que a mesura que ha anat avançat
ha anat perdent pistonada i inclús l'ha titllat de "fracàs". A més a més, el portaveu llança una
pregunta a l'aire dient que "calia tot aquest sidral quan hi ha terrenys a tocar de PortAventura que
ja estan requalificats per a poder construir?". Des de la plataforma segueixen defensant que tot
aquest projecte només té un beneficiari, "La Caixa".
"Hard Rock Entertainment World"
Aquest matí s'han conegut detalls de la proposta que de l'empresa nord-americana Hard Rock. La
companyia té previst invertir uns 2.000 milions d'euros en el macrocomplex que es dirà "Hard
Rock Entertainment World".
En un comunicat, ha explicat la seva intenció de construir un casino, dos hotels de 500 i 600
habitacions respectivament, un espai de 10.000 metres amb més de 75 botigues, restauració, un
espai per a concerts per a 15.000 persones, una àrea de piscina de 6.000 metres i un Hard Rock
Cafe. Un dels hotels i les botigues seran desenvolupats per Port Aventura i Value Retail,
respectivament.
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