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De l'Eurovegas del Llobregat a
l'Eurovegas del Vallès
Lluís Recoder no descarta oferir nous terrenys a Sheldon Adelson, una opció seria
Montcada

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha assegurat aquest dimarts a Igualada que
el Govern no descarta buscar noves ubicacions per l'Eurovegas, després que sortissin alguns
esculls entre el projecte català i el que vol Adelson com ara l'alçada dels edificis o la preservació del
territori. Tanmateix, el conseller ha dit que no tenen cap nom concret sobre la taula, encara que
dilluns ja es va apuntar el nom de Montcada i Reixac (http://www.8tv.cat/8aldia/videos/lageneralitat-te-un-pla-b-per-eurovegas-que-trasllada-el-complex-a-montcada-i-reixac/) com la
població que acolliria el complex. Recoder ha assegurat que el Govern "no tira la tovallola" i que
continuaran treballant per aconseguir-lo "perquè és un projecte interessant pel país". En aquest
sentit, ha desmentit que l'Eurovegas pugui convertir el país en "la capital del joc" sinó que el
convertiria en "la capital dels congressos i les fires".

Després que sorgissin algunes desavinences entre el projecte que vol construir el magnat de
Vegas Sands i el que preveu el Govern a la zona del Delta del Llobregat, Recoder ha assegurat
que no descarten buscar uns nous terrenys per ubicar el complex Eurovegas. Tot i això, el
conseller no ha insistit en no donar cap nom concret. Recoder es va reunir aquest cap de
setmana passat amb el magnat nord-americà Sheldon Adelson, juntament amb una delegació de
Madrid, i van sorgir alguns esculls com ara l'alçada dels edificis i la preservació del territori.

Tot i aquestes desavinences, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha volgut deixar clar que "el
Govern no tira en absolut la tovallola i continuarem treballant perquè és un projecte important pel
país". "Desmenteixo les caricatures que es fan del projecte que ens convertirem en la capital del
joc, aquest títol el té Montecarlo i no aspirem a prendre-li", ha expressat Recoder. Segons el
conseller, el que pretén aquest projecte és convertir el país "en la capital europea de l'organització
de congressos i fires".
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