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Eurovegas: la mida sí que importa
Els gratacels conformen l'essència de Las Vegas. Foto: Flickr / Moyan Brenn.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, reconeix que hi ha "esculls importants",
com l'alçada dels edificis i la preservació del territori, perquè l'Eurovegas s'instal·li a Catalunya, a la
zona del Delta del Llobregat. "L'aproximació ara per ara no hi és", admet, perquè la Generalitat
defensa un "model territorial i natural i una adaptació a la realitat catalana, que és més
mediterrània", afegeix. Després de la trobada d'aquest cap de setmana amb el magnat de Vegas
Sands, Sheldon Adelson, Recoder admet que el projecte, tal i com el vol Adelson, no és viable al
costat de Barcelona, però no descarta del tot que encara es puguin acostar posicions.
Des de Las Vegas, on una delegació de la Generalitat ha viatjat aquest cap de setmana per reunirse amb el magnat nord-americà, Recoder ha explicat a Rac1 que el model que vol construir
l'empresari és mot semblant al de Las Vegas, que també ha reproduït a Macau i Singapur. Però
per a la Generalitat, els edificis no poden ser de 35 plantes, per la idiosincràsia del país i les
restriccions aeroportuàries.
Segons el conseller, el Govern defensa "un model territorial i natural i una adaptació a la nostra
realitat més mediterrània" i així han demanat a Adelson que ho adapti. Però ara per ara
"l'aproximació no hi és", ha reconegut. La Generalitat ha ofert el riu Llobregat com una
"oportunitat" però l'empresari vol que el carrer principal sigui rectilini, com a Las Vegas.
Recoder ha descrit Adelson com un self made man, molt segur d'ell mateix i que té les idees
molt clares. Segons ha observat a la reunió, té molts assessors, però ell acaba decidint i només hi
havia un assessor que opinava, la seva dona, que diria que és la "número 2 de l'empresa", ha
dit.
El que l'ha sorprès a Recoder és que el govern de Madrid fes públic que hi anava una delegació
madrilenya i una altra de catalana. De fet, els catalans no sabien que també s'havien de reunir
amb Adelson els defensors de la proposta madrilenya. A banda de l'aeroport, que té més bones
connexions, Recoder no veu més avantatges per a la capital de l'Estat.
Segons el que s'ha desgranat després d'aquesta trobada, el complex, que no es dirà Eurovegas,
constarà de 36.000 habitacions d'hotel, més de les que té Barcelona actualment, que són 32.000;
12 ressorts i 12 centres de convencions, dos camps de golf i centenars de restaurants i botigues.
Els casinos significarien entre el 2% i el 4% del total.
Madrid, "sí a tot"
Madrid, en canvi, dóna totes les facilitats als promotors de las Las Vegas Sands perquè instal·lin
el macrocomplex d'oci a la seva comunitat, segons que va exposar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/41436/madrid/diu/tot/magnat/sheldon/adelson) ahir el
conseller d'Economia de la Comunitat de Madrid, Percival Manglano, a la sortida de la seva
primera reunió amb responsables de la companyia a Las Vegas. "Nosaltres tenim una total
disposició a que l'alçada que ells plantegen es pugui dur a terme", va afirmar, en unes declaracions
enregistrades per Catalunya Informació.
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