L’AVANTGUARDA
Les Terres de l’Ebre tindran
el seu macro-parc temàtic
V.R. Amposta, 26 de maig de 2014
Avui representants de tots els ajuntaments
de les quatre comarques de les Terres de
l’Ebre signaran al Palau de la Generalitat
la concessió dels permisos per iniciar el
projecte econòmic més ambiciós mai dut
a terme a aquestes terres. Es tracta d’un
macro-parc temàtic que pretén impulsar
econòmica i laboralment les Terres de
l’Ebre, inspirat en altres models d’èxit
com Port Aventura a Tarragona o la
polèmica
ampliació
d’aquest
que
suposarà el Barcelona World. En aquest
cas el projecte, amb el vist-i-plau de les
administracions locals i autonòmica,
consistiria, de dur-se a terme, d’un parc
d’atraccions, un parc aquàtic, un zoològic,
un casino i un auditori d’espectacles. Al
voltant d’aquest projecte s’hi planificarien
un camp de golf, una urbanització amb
cinc
mil
habitatges,
instal·lacions
esportives diverses, un centre comercial i
una zona d’oci que inclou discoteques i
una sala multi-cinema. A banda, per
poder ficar en funcionament una
infraestructura
com
aquesta,
seria
necessari modificar els accessos a l’àrea
amb noves vies de comunicació que
inclourien carreteres, vies de tren i un
heliport, així com ampliar els serveis de
la zona amb un nou hospital i un centre
educatiu per a donar cobertura a
l’augment de la població que portarà la
zona residencial. També hauran de
realitzar-se activitats extractives de
recursos, com ara noves pedreres, o
intensificar la producció energètica a les
centrals tèrmiques, nuclears i eòliques de
la zona.
Encara estan per determinar les zones
que
s’ocuparan
i
les
empreses
concessionàries a les que s’encarregarà
cadascun dels projectes que inclou el pla.
Però de moment la signatura d’avui és un

pas important perquè aquesta iniciativa es
converteixi
en
realitat.
Per
als
representats de les administracions locals
aquesta “és una oportunitat d’or per
revifar l’economia de les Terres de
l’Ebre, atraure un nou tipus de turisme,
crear llocs de treball i expectatives de
futur” – segons un dels regidors
preguntats. En canvi, en alguns dels
municipis s’han aixecat veus de protesta
que asseguren que el projecte no ha
tingut en compte els impactes que
generarà ni ha previst suficientment els
recursos naturals de què disposa per al
mateix. Creuen que “és un tipus de
desenvolupament incontrolat que no
aporta beneficis a llarg termini a la gent
de les nostres terres ni respecta els
nostres recursos naturals”, segons el
portaveu de la plataforma “Sí, però aquí
NO”.
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Mentrestant, el projecte queda en mans
dels tècnics ambientals que han de
realitzar l’Avaluació d’Impacte Ambiental
(AIA) del mateix. En aquest document
s’arreplegaran els recursos necessaris,
els impactes previstos, i les mesures
correctores o compensadores, i que
quedaran arreplegades a la Declaració
d’Impacte Ambiental que elaborarà
l’Administració. Fins que arribi el
moment, continuarem sentint parlar
d’aquest polèmic projecte.

