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m 1 TEAT Modalitat teatral creada per R.M. del Valle-Inclán que consisteix en una 
deformació grotesca i caricaturitzada, i alhora tràgica, de la realitat, com si 

aquesta oferís la seva imatge reflectida en un mirall còncau. 
2 fig Persona o cosa ridícula, extravagant.



Des del punt de vista d’investigador i docent a la URV:

�No soc un expert en temes turístics, i menys en turismes 

intensius. 

�Igualment, és impossible analitzar la proposta de 

BCNWorld des del punt de vista “tècnic”, ja que:

1- No hi ha projecte tècnic, i,

2- Ni tant sols hi ha Pla de Negoci2- Ni tant sols hi ha Pla de Negoci

Des del punt de vista d’un geògraf implicat i preocupat per les 

qüestions territorials del meu entorn:

�Questions relacionades amb l’encaix territorial de la 

proposta BcnWorld

�Contextualització d’un esperpent



Contextualització política:

�Eurovegas: Madrid <> Barcelona 

�A. Mas necessitava treure un “conill del barret” abans 
eleccions Nov’12

�Anunci de la proposta al Set’12: 1 dia abans anunci Adelson-
Madrid (8-S), 18 dies abans convocatòria eleccions (25-S), i dos 
mesos i mig abans eleccions (25-N).

Contextualizació econòmica i d’interessos particulars:

�La Caixa està en retirada de la zona.

�Li queden en propietat unes 445ha. (la meitat del CRT=812ha.)

�Recerca d’un “tonto útil” per encolomar-li els terrenys.



Contextualizació econòmica i d’interessos particulars:

La Caixa està en retirada de la zona.

“Con esta operación, La Caixa logra vender los 

terrenos para un uso destinado al ocio y al 

entretenimiento turístico en plena caída del entretenimiento turístico en plena caída del 

precio del suelo en casi toda España.”



Esperpent n. 1: el nom de la cosa

�Barcelona(!?) World:

• A remolc de “l’èxit “ de la marca/imatge Barcelona

• Engany, ridícul i loss-loss: perd Barcelona perquè es confon 
la marca, i perd el territori perquè es crea una expectativa 
que no existeix.

�Amb el nom ja és demostra que es tracta d’un producte
desterritorialitzat, que no té en compte els elements i recursos 
propis.

http://www.bcnworld.com



“ha qualificat com tota una “loteria” 

que el projecte anés a Tarragona”

“ha afirmat que no posaria diners

en el macrocomplex d’oci de 

Barcelona World : “No poso ni un 

duro ni se m’acudiria posar un 

duro”.”duro”.”

http://www.tarragona21.com

“També ha criticat que el complex

porti el nom de Barcelona sense

haver-li consultat, perquè sembla

una intromissió de la capital 

catalana que no el beneficia”



Esperpent n. 2: (des)encaix en el model territorial

�Inversió pública important en renovació destinació turística: turisme 

familiar . Dilapidació de recursos públics.

�BcnWorld no encaixa en aquest procés de renovació i deteriora la 

imatge que s’ha anat intentant consolidar.

�Significaria un aprofundiment de les externalitats negatives 

associades al turisme intensiu: consum de sòl, d’aigua, d’energia,..., 

que són recursos escassos.que són recursos escassos.

�Increment del “monoconreu” turístic en un moment en el que 

l’intel·ligent i necessari és la diversificació.

�Implica una transgressió de les normes urbanístiques i sectorials 

(modificació Llei CRT=planejament a la carta)

�Aprofundeix en l’increment del risc associat al polígon químic sud.



http://www.laxarxa.com

http://www.elperiodico.cat

“L'Associació Hotelera de Salou-Cambrils i la Pineda veu molt difícil fer

compatible l'actual model turístic propi de la zona, que és el familiar, amb el del 

futur BCN World.”

“(…) lamenten la falta d'informació sobre el projecte”

“Veiem molt difícil poder combinar el turisme de joc amb el familiar”



Esperpent n. 3: inversió i llocs de treball

�Veremonte anuncia una gran inversió de 4.800 M€, però diu que 
només aportaria menys del 20% (900M€)

�Primer s’anuncien 5 grans àrees: BCNDream, BCNVillage, 
BCNDownTown, BCNPark&Golf, BCNSmartCity (+BCNBeachClub).

�Desapareixen 4 àrees, i només queda BCNDream (Hotels+Casinos)

�BCNDream: 6 grans complexos amb casinos en 87ha., amb 12.000 
habitacions, que iniciarien les obres el setembre de 2013.

�Ara es diu que es començarà per un sol complex d’unes 14ha.,  amb 
2.000 habitacions, i 800M€ de cost.

�Llocs de treball:

17.000 llocs de treball! (10.000 directes i 7.000 indirectes)



http://www.lavanguardia.com
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Esperpent n. 4:  el model turístic intensiu i el “totxo” per “sortir “ 

de la crisi?

�Allò que ara sabem que no ha funcionat i que, en part, ens ha 

portat fins on estem, no pot ser de cap manera el que ajudi a 

sortir d’on som.

�Basen l’èxit del projecte a l’arribada dels nous rics Russos i 

Xinesos, quan ja hi ha indicis que estan entrant en recessió.Xinesos, quan ja hi ha indicis que estan entrant en recessió.

�Impossible que aquest model funcioni amb preus del barril de 

petroli per sobre dels 100$, com en l’actualitat i més en el 

futur. Precisament a causa d’això, el món s’està tornant cada 

cop més petit.


