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Les joves diem NO al Hard Rock 

45a Assemblea General Ordinària – 18 de febrer del 2023 

En aquests últims anys s’ha produït una creixent demanda per part de la ciutadania catalana. Buscant 1 

una bona convivència amb el medi que ens envolta, en l’avenç cap a la sostenibilitat en els mètodes de 2 

consum , i amb l’establiment de polítiques públiques orientades a reduir la petjada humana sobre el 3 

nostre entorn, que tot i la crítica inicial ja s’han assentat. 4 

Davant això el capital manté la seva voluntat de continuar lucrant-se en un model econòmic basat en el 5 

consumisme i el turisme de masses. Causant grans perjudicis sobre la ciutadania, augmentant tant la 6 

pol·lució com la contaminació ambiental. I en molts casos suposant la privació dels seus espais públics 7 

a la ciutadania per la seva massificació i augmentant els costos:  tant de l'habitatge (construint pisos 8 

turístics, i reservant l’habitatge a pisos de luxe no assequibles per a les treballadores) com del consum. 9 

En aquest sentit, trobem projectes com el de l’ampliació a l’aeroport i els Jocs Olímpics d'hivern que van 10 

estar suspesos per la pressió ciutadana, tot i que s’hagin tornat a situar sobre la taula en els darrers mesos.  11 

Així ens trobem en una situació en què les diferents patronals tenen una posició ofensiva. On a canvi de 12 

petits avenços en matèria de drets socials, les forces polítiques cedeixen en l’ampliació dels seus 13 

beneficis mitjançant macroprojectes urbanístics que porten darrere seu turisme basat en el consum 14 

d’alcohol i estupefaents i properament en la ludopatia. 15 

Així la darrera ofensiva consisteix en la represa del projecte de BCN World, un projecte de fa més de 10 16 

anys reprès el 2017 i que consisteix en la construcció d’un complex turístic de luxe, on el reclam principal 17 

és un macrocasino, que ha passat en els últims 10 anys per una diversitat de noms, com el de EuroVegas, 18 

avui es preveu el de “Hard Rock ”. Així un cop més cedim la nostra natura i els espais que podrien ser 19 

comuns, al turisme adinerat, així com fomentem un model d’oci consumista, i danyí contra els mateixos 20 

consumidors, que augmentarà malalties relacionades amb les addiccions com la ludopatia, que ja és un 21 

gran problema que no s’afronta prou en el nostre país.  22 

La justificació és la generació de riquesa, que anirà a la butxaca d’uns pocs i la creació de llocs de treball, 23 

que seran precaris, mal remunerats i estacionals. A més aquests llocs de treball seran ocupats amb quasi 24 

total seguretat per joves, un perfil professional més vulnerable on la falta d’experiència i el baix grau 25 

d’afiliació sindical ens fa més susceptibles a patir condicions d’explotació. 26 

No podem permetre que la riquesa d’uns afecti sobre la salut i la vida del conjunt, en aquest cas si la 27 

ludopatia no suposa un amenaça prou gran cal considerar l’afectació del macrocasino sobre l'espai 28 
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natural de la Sèquia Major, la contaminació ambiental que el turisme encara més massiu generarà en els 29 

municipis propers  i l’afectació que pot tenir aquest sobre els serveis públics de la zona, serveis sanitaris, 30 

transports, entre altres. 31 

Les joves ens neguem a acceptar la precarietat com a sistema,  volem tenir sota control públic i els 32 

nostres espais naturals i perquè condemnem els jocs d’atzar i tot el perjudici que ens genera, des del 33 

consell Nacional de la Joventut ens comprometem a: 34 

• Denunciar que la millora dels nostres serveis públics no pot ser condicionada als beneficis de les 35 

elits econòmiques i la patronal. 36 

• Pressionar les administracions per adquirir els terrenys que corresponen al projecte i a fer un 37 

procés participatiu per decidir quins projectes s’hi poden implementar que tinguin consciència 38 

social, mediambiental i feminista.  39 

• A oposar-nos als macro projectes turístics similars que suposen un perjudici sobre la gent que 40 

viu en el territori.  41 

• Refermar el nostre rebuig a aquest projecte i donar suport a la plataforma “Aturem el Hard Rock”. 42 

• Concienciar sobre el problema de la ludopatía i l’impacte que té actualment sobre les joves.  43 

Resolució presentada per Jovent Republicà, Joves Ecosocialistes i Joventut Comunista de 

Catalunya 


