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1. Introducció 

El turisme s’ha convertit no només en un important sector econòmic i social 

sinó també en una activitat amb enorme influència en la configuració del 

paisatge i del territori. Però existeixen molts tipus de turisme. En aquest treball 

ens centrarem en aquell que converteix els jocs d’atzar en el principal factor 

d’atracció. 

L’origen d’aquest preocupació sorgeix del projecte BCNWorld, que pretén la 

construcció d’una gran complex de casinos al cor de la Costa Daurada. D’una 

banda, reflecteix la voluntat de construir una rèplica europea d’altres models 

d’èxit que ja existeixen en altres continents: el tradicional de la Vegas –

reinventat a partir dels anys noranta– i l’exitós Macau, més recent. 

D’altra banda, l’aposta per aquest tipus de turisme, caracteritzat per la 

massificació i l’ús intensiu d’equipaments, recursos i territori, sembla que s’adiu 

amb el model que des de fa anys s’està impulsant al voltant de Salou i Port 

Aventura. Però, és realment així? Es tracta del mateix paradigma turístic o pot 

suposar un canvi en les fórmules turístiques de la Costa Daurada? En definitiva, 

quin impacte podria arribar a tenir aquesta gran infraestructura turística en el 

Camp de Tarragona en cas d’arribar a construir-se? 

Val a dir que a mesura que he anat avançat en el treball, l’entusiasme inicial 

ha anat deixant pas a la serenitat fins gairebé ratllar el pessimisme. En primer 

lloc, el treball no analitza una realitat establerta, sinó que intenta preveure què 

podria passar si s’arribés a esdevenir, i això no és mai fàcil de fer. 

En segon lloc, aquest estudi ha comportat analitzar múltiples variables. Els 

buits en la informació són molt grans, i la manca de voluntat per informar per 

part dels agents encarregats de BCN World, enorme. Tot plegat ha fet que un 

treball engrescador en la fase inicial hagi passat a convertir-se en feixuc. 

Malgrat això, hem intentat de tirar endavant l’estudi pel qual havíem apostat 

i fer-lo de forma rigorosa, sempre amb la idea de voler transmetre tot allò que 

s’ha après al llarg del grau de Geografia i Ordenació del Territori.  
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2. Objectius 

Els objectius d’aquest treball giren al voltant d’una especulació, d’una realitat 

inexistent: els efectes potencials de la construcció del complex BCN World. No 

és, per tant, un treball típic de ciències socials, habitualment basats en l’estudi 

de coses passades o presents. 

En aquest cas es tracta més aviat de fer un exercici de prospectiva, d’intentar 

analitzar l’impacte futur d’un projecte que ara només és això, un projecte. 

L’ideal hagués estat trobar un exemple similar, un model turístic basat en el joc 

en un territori consolidat ja turísticament. Però no existeix, si més no, a aquesta 

escala. Així doncs, l’objectiu principal: aproximar-nos a les hipotètiques 

conseqüències que comportaria BCN World a Salou i el seu entorn, s’ha hagut 

de descompondre en tres objectius complementaris. 

Primer, fem una anàlisi prospectiva i comparativa amb altres ciutats del joc: 

Las Vegas, Macau, Atlàntic City i Nova Gorica. L’objectiu en aquest cas és partir 

d’aquests casos per poder explicar quines serien els possibles efectes potencials 

d’apostar pel turisme del joc a Salou. D’altra banda, això mateix ens porta 

inequívocament a analitzar i avaluar com funciona el turisme del joc, des dels 

agents que hi intervenen fins a l’evolució de model dels hotels-casino fins al 

megaressort. Serà especialment important entendre també perquè en l’últim 

decenni s’ha intentat de importar aquesta tipologia a Europa i en concret, a 

Espanya. De la mateixa manera, caldrà analitzar què s’ha pretès fer en altres 

projectes similars que s’han plantejat per a altres regions espanyoles. 

Segon, el que pretén ser BCN World s’encabeix dins d’una terminologia 

turística específica, basada en l’ús intensiu de recursos, d’infraestructures i del 

territori. Per aquest motiu serà interessant conèixer fins a quin punt aquest 

model de joc és compatible amb el model actual del Camp de Tarragona. Per 

arribar a aquesta previsió caldrà avaluar prèviament el context turístic de Salou.  

Tercer, el model de joc –i el turisme de manera general–, s’està utilitzant 

com a pretext i instrument pera al creixement econòmic i el desenvolupament 

territorial. En aquest sentit, doncs, caldrà aprofundir sobre si l’estratègia 

turística del joc, i tot el que hi va associat, és vàlida com agent de creixement de 

Salou i per desenvolupament de les comarques de Tarragona. 
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3. Metodologia i fonts d’informació 

Com ja hem dit, analitzar una cosa que no ha passat i respecte a la qual, a 

més, no existeixin casos pràctics similars en tot el món, condueix a un estudi 

amb una línia de treball poc convencional, fora de la quotidianitat.  

Per dur a terme el nostre anàlisi prospectiu hem utilitzat varies tècniques, les 

quals convergeixen fins a encaixar-les amb BCN World i Salou. Les tècniques 

principals d’anàlisi utilitzades és poden sintetitzar en les següents: 

 

 Recull d’informació bibliogràfica. S’ha fet un esforç per 

recopilar bibliografia general sobre el turisme del joc. De la 

mateixa manera s’ha utilitzat una extensa informació 

qualitativa i quantitativa per entendre les ciutats del joc així 

com la seva evolució temporal. La finalitat d’aquesta recerca és 

conèixer les variables claus del turisme del joc i els efectes més 

importants en les ciutats del joc. De la mateixa manera, s’han 

invertit moltes hores en buscar i llegir bibliografia que expliqui 

com funciona el turisme i quines són les últimes tendències, 

amb la finalitat de conèixer si el model turístic que representa 

el joc és vigent, o com a mínim, compatible amb el de 

Tarragona.  

 

 Anàlisi de la demanda del turisme del joc a Espanya. A partir 

d’informació quantitativa i qualitativa hem intentat esbossar 

quina és la demanda del joc a Espanya. Aquesta recerca respon 

al fet de què el turisme del joc té una àrea de d’influència i/o 

captació immediata i, per tant, l’àmbit estatal seria un dels 

principals proveïdors de clients. 

 

 Anàlisi de la premsa escrita. Atès que ens movem en un terreny 

entre el present i el futur, la premsa ha estat una font 

d’informació imprescindible. En primer lloc, s’ha fet un 

seguiment exhaustiu per conèixer i explicar els projectes 

fracassats del joc a Espanya, amb la intenció d’aprofundir més 

sobre el turisme del joc i per veure si existeixen diferències 

entre el que es volia aplicar i el model de Las Vegas. En segon 

lloc, s’ha realitzat un buidat d’informació de la premsa escrita 

per conèixer com serà BCN World, les expectatives generades 

del projecte i quin és el context polític, social i econòmic que 

l’envolta. 
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 Estudi de les característiques del turisme a Salou. S’ha invertit 

molt de temps a analitzar les dades quantitatives turístiques 

més rellevants de Salou i s’ha fet un esforç comparatiu amb les 

dades obtingudes en l’avaluació bibliogràfica. 

 

 Fonts cartogràfiques i fotogràfiques. Han ajudat a dimensionar  

i caracteritzar les ciutats del joc, el turisme del joc, i BCN 

World. 

 

 Treball de camp per copsar in situ el funcionament del casino 

de Tarragona, així com la imatge dels tarragonins sobre aquest 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles efectes potencials de BCN 
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a les ciutats del joc; 
Las Vegas, Atlàntic 
City, Macau i Nova 

Gorica 

Com funciona: El 
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l'última tendència. 
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el turisme de Salou  
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4. El turisme del joc 

4.1 Naixement del turisme del joc 

Els casinos són més antics del que pugui semblar. La paraula casino ve de 

l’italià i fa referència a un edifici luxós que es construïa en les afores de la ciutat 

i,  els quals s’hi refugiaven l’alta societat. No serà fins al segle XIX quan entre les 

altes societats europees es comenci a utilitzar el nou significat relacionat amb el 

joc. 

L’origen del joc, però, podria venir de Xina i en els seus inicis té a veure amb 

el joc de la ruleta. La seva arribada a Europa hauria sigut a través dels monjos 

dominicans, en el seu intercanvi comercial amb el país asiàtic.  

La primera casa d’apostes coneguda a Europa, encara no anomenada casino, 

va ser la de Ridotto, a Venècia, creat l’any 1638 amb la finalitat de controlar les 

apostes durant el Carnaval de la ciutat1. Aquest establiment es tancà el 1770 per 

ordre del govern local amb el pretext que empobria la població. Tanmateix però, 

aquest tipus de negoci es va estendre per Europa i durant el segle XVII i XVIII 

es podien trobar balnearis amb sales de joc. Especialment importants van ser les 

ciutats alemanyes de Baden - Baden i Hamburg, que gràcies a la vinculació amb 

el joc van viure anys pròspers. 

Durant la dècada de 1850, la família regnant de Mònaco estava amb greus 

problemes econòmics a causa de la pèrdua de dues de les seves ciutats, que 

proporcionaven la major part dels ingressos del Principat amb els seus cultius 

de llimó, taronja i oli d’oliva. L’any 1856, i davant l’èxit de les ciutats vinculades 

del joc a Europa i especialment Alemanya, Carlos III de Mònaco dona una 

concessió a Napoleó Langlois i Albert Aubert per establir una instal·lació de 

banys a vora del mar per al tractament de diverses malalties i construir un 

casino a l’estil alemany a Mònaco.  

Aquest primer casino a Mònaco, inaugurat a La Condamine l’any 1862, no va 

tenir l’èxit esperat i posteriorment es traslladà fins a l’actual localització a la 

zona anomenada Les Spélugues de Montecarli. L’èxit del casino en aquesta nova 

ubicació creix lentament, degut en gran mesura a la inaccessibilitat de l’àrea per 

a gran part d’Europa. Això canvia amb la instal·lació del ferrocarril l’any 1868, 

que aconsegueix arrossegar un bon flux de persones, cridats pel joc i l’embolcall 

luxós que proporcionava el joc. A partir d’aquí neix el que podríem definir el 

turisme del joc. 

Però la societat amb més importància a l’hora de relacionar el joc amb un 

establiment apropiat per això va ser l’americana. L’entrada del joc als Estats 

Units es fa per Lousiana, a principis del segle XVII, gràcies a les rutes 

                                                           
1 TREBBI, G. (2012). Morosini, Andrea, Università Degli Study Di Trieste. 
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Hotel-casino Flamingo, un dels primers 

de las Vegas a l’any 1946 

comercials entre els Estats Units i el Regne Unit. Abans el joc es trobava 

relacionat a les apostes als cavalls i als bingos benèfics2. 

L’any 1820 Lousiana s’havia convertit en el paradís del joc i les apostes. 

Molts bars i Saloons, tal com els anomenaven els americans, es dedicaven en 

exclusivitat al joc, encara que no de forma legal. L’acceptació del model del joc 

farà que s’estengui la idea per tot els Estats Units, especialment, però, cap a 

l’oest. L’expansió cap a la franja pacífica guarda relació en tenir entretinguts els 

aventures i buscadors d’or en aquestes noves terres. 

El primer Estat a legalitzar els casinos va ser Nevada l’any 1931. El motiu 

utilitzat tenia dos vessants. La primera entretenir els buscadors d’or que 

s’estaven establint a la regió de Nevada i, segona, tenir una forma lucrativa per 

al govern local davant de la poca prosperitat que esdevenia una localització 

desèrtica. Malgrat tot, la legalització del joc no va comportar una excessiva 

demanda, i els clients eren fonamentalment de la zona i tenien poc per gastar. 

Els locals, d’altra banda, eren pocs i obsolets.  

Tot això canvia a l’any 1946 amb l’aparició de Bugsy Siegel, patró del crim 

organitzat a Los Angeles. Ell va tenir la idea de construir en aquelles terres una 

Monte Carlo americana. Siegel inverteix un milió de dòlars per construir un 

hotel de luxe amb totes les comoditats tecnològiques del moment, especialment 

important va ser l’aire condicionat, i amb materials de primera qualitat. El 

resultat d’aquesta faraònica inversió és el Flamingo (anomenat així perquè a 

Siegel se’l coneixia amb aquest sobrenom). Juntament amb aquest primer hotel 

casino es construeixen tres complexes més. Els inicis, però, van ser decebedors, 

ja que la demanda es va limitar un altre cop als habitants de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ÍNDEX UAB D’ACTIVITAT TURÍSTICA (2014).  Conjuntura, previsions de demanda turística per Catalunya i Espanya 
i anàlisi del turisme del joc, Bellaterra. Disponible a www.eutdh.cat. 
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El gir copernicà pel qual comença a sorgir demanda es produeix després de 

la II Guerra Mundial. L’esplendor de Hollywood cap als anys cinquanta farà que 

es produeixi un segon període d’or. La demanda dels habitants de Los Angeles, 

que requerien divertir-se en un moment de puixança econòmica, farà que  Las 

Vegas es vegi com la ciutat idònia per passar el temps lliure. Al llarg de la dècada 

dels cinquanta i seixanta es construeixen altres hotels casinos com el Sands, el 

Inn, el Sahara o el Riviera, tots ells, per cert, lligats un altre cop amb la màfia3.  

La idea de l’hotel–casino de Siegel es desenvolupa gràcies a l’aparició de 

Howard Hugues que, en bona part, és el responsable que nombrosos artistes 

emergents del moment fessin servir Las Vegas com l’aparador per les seves 

carreres. La idea, per descomptat, va tenir molt èxit i engrescà encara més el 

moviment de persones cap a Nevada.   

Posteriorment, la legislació va permetre que empreses cotitzades poguessin 

tenir la propietat de casinos, cosa que va facilitar l’accés al mercat de capitals i 

l’expansió dels establiments4, que esdevingueren els primers megaresorts, entre 

els quals desataquen el Internacional (després Las Vegas Hilton) i el MGM 

(després Bally’s Las Vegas). Tot això acabà comportant la consolidació d’una 

tipologia turística relacionada amb el joc.  

A partir d’aquí, i gràcies a la globalització i liberalització econòmica, el 

nombre creixent de llicències de casinos en tot el món ha sigut notable. Dels 15 

comptabilitzats l’any 1970, es passà a 77 als anys vuitanta, en part gràcies al 

desenvolupament d’Atlàntic City. A partir del 2000, l’evolució de l’activitat és 

espectacular, on es calcula que hi ha casinos a més de 130 països del món i els 

ingressos bruts anuals s’estimen a 100 mil milions de dòlars, dels quals una 

tercera part són de Macau5. 

 Així, per exemple, hi ha casino-hotel aïllats, de primer ordre, a Singapur, 

Tailàndia, Vietnam, Canadà, Mèxic6, Eivissa (el situen com un dels millors 

hotel–casino del món7), Xipre (legalitzat l’any 2012, segons el govern xipriota 

per sortir de la crisi), Hong Kong, Tòquio, Johannesburg (la “mini Las Vegas” 

africana), entre d’altres. Especialment important, però, ha sigut l’evolució als 

Estats Units, on existeixen rèpliques a petita escala de Las Vegas, com Tunica 

(Missisipi), Shevevort (Lousiana) i Reno (Nevada).  

  

 

                                                           
3 THE MAFIA (en línia), consultat el 1 de juny de 2015, disponible a http://the-mafia.weebly.com/mafia-in-las-
vegas.html 
4 ÍNDEX UAB D’ACTIVITAT TURÍSTICA (2014).  Conjuntura, previsions de demanda turística per Catalunya i Espanya 
i anàlisi del turisme del joc, Bellaterra. Disponible a www.eutdh.cat.Idem. 
5 Idem. 
6 CONTRERAS, T. I HERNÁNDEZ, I (2004), Implementación de casinos en México: una reflexión para el estado de 
Chihuahua. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración. 
7 THE WOW (en línia), consultat el 13 de març de 2015, disponible a thewow.com.mx  
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4.2 Megaressort 

El turisme del joc muda de pell perquè passa de l’hotel-casino centrat en el 

joc al megaressort de joc d’oci integrat. La renovació del turisme del joc cap al 

megaressort va venir impulsada per la creació d’Atlàntic City cap als anys 

setanta8 juntament amb l’aprovació de l’Indian Gaming Regulatory Act, que va 

permetre establir casinos a les reserves indígenes. Endemés, cap als anys 

noranta, els estats americans van començar a liberalitzar el joc com a via per 

generar activitat econòmica. Així es passà de tenir zero casinos fora de Nevada a 

finals dels vuitanta a tenir 140 repartits en 26 estats el 1996. Actualment 

l’American Gaming Association comptabilitza 466 establiments d’origen tribal 

repartits amb 28 estats9, especialment important a la banda atlàntica. Tot això 

farà que Las Vegas es vegi empès a renovar-se per tal de no perdre 

competitivitat. Això acaba desembocant inequívocament a la reinterpretació del 

model de joc a la ciutat de Nevada, reforçant sobretot el concepte del 

megaresort en detriment de l’hotel casino. 

Per megaressort entenem un tipus d’estació turística que integra el servei 

ofert per un hotel, casino, alimentació, entreteniment i compres en un lloc 

temàtic altament estilitzat i de dimensions molt grans. L’activitat hotelera, per 

tant, és l’element principal d’atracció i motivació principal del viatge i no pas el 

joc10. Cosa que sí passa, en canvi, als hotels casinos11 (el 90% dels ingressos dels 

hotels casinos provenen directament del joc). Això condueix a pensar en ells 

com a oferta complementària dins de l’entramat turístic del destí, una diferència 

molt notòria amb els megaressorts.  

Per retroalimentació i competència entre els megaressorts sorgeixen usos 

primaris i secundaris molts potents, que van dirigits, encara que no de manera 

exclusiva, a persones amb cert nivell adquisitiu. L’oferta comercial que s’associa 

als megaresorts presenta patrons similars, fruit en bona part, d’una demanda 

força homogènia. Els perfils més destacats són: la moda, sobretot la luxosa, que 

representa la major part de l’oferta comercial, seguit dels restaurants i els 

calçats. Els accessoris de moda, joieries, bellesa i perfumeria, esports i lleure, i 

òbviament, els bancs, també tenen força acte de presència en aquests llocs, 

encara que molt menys que els tres primers12. 

Les ciutats on existeixen complexos de megaressorts geogràficament 

limítrofes entre ells són Las Vegas, Macau i Atlàntic City (aquest últim amb 

matisos, ja que una part important són hotel-casino). En aquesta llista caldria 
                                                           
8 ÍNDEX UAB D’ACTIVITAT TURÍSTICA (2014).  Conjuntura, previsions de demanda turística per Catalunya i Espanya 
i anàlisi del turisme del joc, Bellaterra. 
9 AMERICAN GAMING ASSOCIATION (en línia). State of the states. The AGA Survey of Casino Entertainment, 
consultat el 1 de març de 2015, disponible a www.americangaming.org 
10 ÍNDEX UAB D’ACTIVITAT TURÍSTICA (2014).  Conjuntura, previsions de demanda turística per Catalunya i Espanya 
i anàlisi del turisme del joc, Bellaterra. 
11 Idem. 
12

 Del RIO, R. S. (2010). Nuevos y clásicos entornos comerciales: una carrera global de éxitos y obstáculos no 

compartidos. Distribución y consumo, 20(112), pàgs. 16-33. 
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afegir Vietnam, que a finals de 2012 va obrir el Vietnam Casino City, un complex 

de cinc ressorts temàtics. Aquestes acotades aglomeracions de megaressorts, en 

total 4, representen el 80% dels ingressos totals de tots els casinos del món13.  

 

4.3 Agents que intervenen i ingressos 

Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Índex UAB d’Activitat turística (2014).  Conjuntura, 

previsions de demanda turística per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme del joc, Bellaterra. 

 

El recurs del turisme del joc és homogeni, en el sentit que els complexos de 

megaressorts repartits arreu del món són rèpliques a major o menor escala de 

Las Vegas, producte, en bona mesura, de la liberalització econòmica i la 

globalització. Des d’aquesta perspectiva és fàcil endevinar que els agents que 

intervenen en aquesta trama siguin els mateixos. Els més destacats són els 

següents: 

 Sands: Es tracta d’una empresa especialitzada en casinos amb 

una important oferta de convencions. A Las Vegas compta amb 

establiments emblemàtics com el Venetian o el Palazzo, a més 

dels Sands Convention Center. També té interessos a Reno, 

Pennsilvània, Singapur (Marina Bay) i, sobretot a Macau, on 

compta amb mitja dotzena d’establiments14. Sands és qui tenia 

intenció de realitzar una operació similar a l’estat espanyol 

(Eurovegas). 

 SIM Holding: Aquest grup asiàtic explota 17 casinos a Macau. 

El seu negoci es basa en dues divisions, la del joc i l’hotelera i 
                                                           
13 ÍNDEX UAB D’ACTIVITAT TURÍSTICA (2014).  Conjuntura, previsions de demanda turística per Catalunya i Espanya 
i anàlisi del turisme del joc, Bellaterra. 
14 LAS VEGAS SANDS CORPORATION (en línia). Consultat el 18 de març de 2015, disponible a www.sands.com. 

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Sands

Sim Holding

MGM Resorts

Caesars Entertainment Corporation

Wynn Resorts

Milions de dolars 

Gràfic 1. Ingressos Bruts dels principals agents que 
intervenen al negoci del joc en 2013 
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de restauració. En comparació als casinos americans els seus 

són més petits. 

 MGM Resorts: Explota 15 propietats a Las Vegas, entre elles, el 

Bellagio, el MGM Grand, Mandaly Bay i The Mirage, així com 

altres casinos a altres estats dels EUA15. 

 Caesars Entertainment Corporation: Compta amb 53 casinos 

a set països. A Las Vegas explota el Caesars Palace, el Planet 

Hollywood, el Harrah’s i el Paris. 

 Wynn Resorts: Està especialitzat en el segment més alt de 

mercat. És propietària del complex Whym de Las Vegas, i 

compta amb una participació del 73% a l’hotel del mateix nom 

a Macau.  

 

4.4 Turisme madur, el cicle de Butler i el turisme del joc 

El turisme madur fa referència al turisme consolidat, sobretot pels que fa als 

destins de sol i platja, però que presenta certs signes de decadència, 

estancament o esgotament. Per descomptat en aquests llocs l’activitat turística 

representa el gruix principal de l’activitat socioeconòmica.  

Alguns autors, com T. Knowles i S. Curtis (1999)16, parlen que la projecció i 

ubicació d’un complex de megaressort ha de ser en llocs on existeixi un turisme 

madur. La teoria, recolzada també per les investigacions de C.Lee (2010) i D. 

Walker (2011), diu que la ubicació del turisme del joc s’ha de fer en llocs on hi 

hagi activitat turística, i endemés, consolidada, principalment per tres motius: 

 

1. Són llocs on el context laboral, social i econòmic es troba 

íntimament relacionat amb el turisme, que de cop i volta 

proporciona una major a acceptació del projecte. En el sentit 

contrari, en les zones on no hi hagi activitat turística és més 

probable que existeixi un rebuig rotund.  

 

2. Aquest tipus de turisme funciona per retroalimentació. Sí ja 

existeix un base turística, té més possibilitats que acabi 

funcionant. No obstant això, cal tenir present que també 

existeix la retroalimentació defectuosa, quan les sinergies cap 

als altres sectors econòmics són negatives. Com per exemple, 

                                                           
15 MGM RESORTS INTERNACIONAL (en línia). Consultat el 18 de març de 2015, disponible a www.mgmresorts.com. 
16

 KNOWLES, T. y CURTIS, S. (1999), “The Market Viability of European Mass Tourist Destinations. A Post- Stagnation 

Lifecycle Analysis”, International Journal of Tourism Research, Vol. 1, No. 2, pp. 87-96. 
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pot passar a causa d’una excessiva concentració de recursos 

turístics, que podria comportar la ruptura de l’oferta comercial 

més tradicional, sobretot aquella amb poca capitalització. 

3. El turisme del joc pot impulsar aquell turisme madur estancat 

en què molts cops sol necessita un petit incentiu. En aquest 

punt 3, es pot fer un paral·lelisme amb l’escala de Butler.  

 

L’escala de Butler fa referència a l’evolució turística dels destins turístics (o 

productes turístics). Tot recurs turístic passa una sèrie d’etapes fins a arribar en 

un moment que has de reorientar la idea per tal que continuí sent un recurs 

competitiu, a partir d’aquí pots decaure, mantenir-t’hi, o tenir èxit. 

El turisme madur, doncs, faria referència al cicle d’estancament i la 

reorientació del destí podria derivar del turisme del joc (Vegeu: Representació 

1).  

Un exemple representatiu d’aquesta relació el trobem a l’estat de Chihuahua 

(Mèxic). Tal com ens expliquen T. Hernadez i J. Contreras (2004)17, en aquest 

l’estat si afavoreix una sèrie de construccions d’hotels casinos per reorientar un 

turisme de sol i platja que presentava tints d’estancament.  

 

Representació 1. El cicle de Butler 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la fase d’exploració, els atractius dissenyats  específicament com oferta pels turistes no 
existeixen y la major part dels visitants al destí són del tipus explorador. 
En la fase d’implicació, cada vegada més residents formen part en la previsió de serveis del 
recurs. 
En les dues primeres etapes de creixement, les arribades acostumen a ser positives, però lentes.   

                                                           
17 CONTRERAS, T i HERNÁNDEZ, I (2004). Implementación de casinos en México: una reflexión para el estado de 
Chihuahua. Universidad Autónoma de Ciudad Juarez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración. 
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En l’estadi de desenvolupament, les autoritats i els empresaris inverteixen intensament amb 
publicitat i atractius dirigits al turisme de masses específic, beneficiant-se el destí de les que 
cada vegada hi ha majors taxes de creixement.  
Malgrat això, durant la consolidació, la taxa d’expansió es fa més lenta y el destí es 
caracteritza per un desgast en la seva infraestructura.   
En la fase d’estancament s’arriba a un pic en les xifres turístiques, donat que el destí turístic 
decau, de forma que costa mantenir la fidelització dels seus principals demandants.   
Després de l’estancament el destí entra amb retrocés i mor o es rejoveneix, gràcies a la 
introducció de nous atractius que dinamitzen el mateix.   
Font: Gràfic obtingut a partir de l’article de PÉREZ, L (2012). El Ciclo de vida de una área 

turística, Observatorio Medioambiental. 

 

Dins d’aquesta associació entre el turisme del joc i el turisme madur destaca  

l’informe realitzat per C. Lee i Y. Reisinger (2010)18, que defineixen tres grans 

àrees d’impactes pel que fa la percepció de la ciutadania sobre el joc -econòmics, 

socials i mediambientals-. Aquests  variaran depenent de l’existència prèvia d’un 

turisme consolidat (Vegeu: Taula 1). En aquest estudi es copsa la particularitat 

que els impactes mediambientals són únicament negatius, en canvi hi ha 

disparitat de percepcions quant als impactes socials i econòmics. 

 

Taula 1. Percepció de la ciutadania sobre els casinos en la seva ciutat 

                                                           
18 LEE, CK, i REISINGER, Y. (2010). Percepciones de los residentes de los impactos de casino: un estudio 
comparativo. Gestión de Turismo , 31 (2), 189-201. 

Impactes socials 

Positius Negatius 

Preservació de la cultura i tradicions Més destrucció de famílies 

Increment de l’orgull dels residents Més divorcis 

Preservació de la despesa dels turistes Majors problemes de prostitució 

Preservació dels espais culturals /històrics Més fallides econòmiques familiars 

Millora de l’educació mediambiental Problemes d’especulació 

 Més criminalitat 

 Més ludopatia 

 Més corrupció política 

Impactes econòmics 

Positius Negatius 

Increment dels impostos Increment cost de la vida 

Descens de l’atur Increment càrrega fiscal 

Increment dels ingressos  

Increment de les inversions  
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Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Índex UAB d’Activitat turística (2014).  Conjuntura, 

previsions de demanda turística per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme del joc, Bellaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactes mediambientals 

Positius Negatius 

 Increment de la població 

 Més congestió del tràfic 

 Més contaminació ambiental 

 Més generació de residus 

 Major contaminació de l’aigua 

 Més consum de recursos energètics 
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5. Ciutats del joc 

En aquest capítol ens centrarem en les ciutats del joc consolidades, 

representades sobretot per Las Vegas, Atlàntic City i Macau, amb la finalitat de 

fer un anàlisi comparatiu per conèixer quins podrien ser els efectes que podria 

generar BCN World a la Costa Daurada. D’altra banda, també ens centrarem en 

la regió eslovena de Nova Gorica, on existeix un model turístic clarament basat 

amb el joc. Malgrat que no es tracta d’una gran aglomeració de megaresorts, és 

interessant perquè podem observar en ella com funciona i quin nivell 

d’acceptació té aquesta forma de fer turisme a Europa.   

 

5.1 Las Vegas 

Com hem dit, va ser Las Vegas on començà el turisme del joc, a partir de la 

legalització del joc a l’estat de Nevada en 1931. Fins aleshores, Las Vegas era un 

poble de 5.000 habitants, amb greus problemes d’abastament d’aigua i llum i 

sense cap mena d’argument per als seus ciutadans per albirar un futur millor. 

Actualment la ciutat compta amb 600.000 habitants i una àrea metropolitana 

d’1.800.000 persones. Aquest canvi radical respon, fonamentalment, al triomf 

del turisme del joc.  

L’èxit turístic de Las Vegas es va sustentar en tres pilars: primer, la 

proximitat a una àrea densament poblada com Califòrnia, segon, oferir als seus 

veïns californians tot allò que tenien prohibit i, tercer, reinventar l’oferta 

turística continuadament per donar atractivitat i nou valor afegit al destí. Als 

anys trenta van ser el joc, l’alcohol i la prostitució, després les actuacions 

musicals, les bodes i divorcis exprés i, avui, l’entreteniment familiar. Una 

reinvenció de l’oferta, però, que es caracteritza per tres factors: 

 La reinvenció del turisme del joc a Las Vegas es realitza en 

moments de crisis de demanda. La més evident l’última, degut 

l’aparició d’Atlàntic City a la costa est. 

 Es tracta d’un turisme basat en recursos tangibles i fixats al 

territori. Així, la reinvenció de l’oferta es fa sobre la base de 

donar més valor afegit al recurs, és a dir, al megaressort.  

 La reinvenció d’una l’oferta fixada al territori requereix grans 

capitals d’inversió. 

L’última reinvenció de Las Vegas, la que perdura actualment, es fa als anys 

noranta a causa de la pèrdua de clientela a favor d’Atlàntic City. Llavors, és quan 

Las Vegas es modifica mitjançant la potenciació de l’activitat turística, que passa 

d’estar centrada en el joc a enfocar-se en el turisme de convencions i en el 

turisme familiar. La construcció de nous establiments seria tan importat com la 

demolició de vells casinos, tots fets des de la nova lògica del megaressort, ja no 



TREBALL FI DE GRAU DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
Jugant-se el futur a la ruleta: BCN World 

19 

 

la d’hotel–casino. A partir dels anys noranta, per tant, Las Vegas començaria a 

tenir poc a veure amb la ciutat creada per Bugsy Siegel als anys cinquanta. 

 

5.1.1 Situació turística de Las Vegas  

Las Vegas és una de les ciutats més turístiques del món amb quasi 40 milions 

de turistes anuals, un bon grapat dels quals són congressistes. Malgrat això, 

amb dades de 2014, Las Vegas es situa al lloc 23 del món quant a turistes 

internacionals, a causa dels poc més de 6 milions de forans19, reforçant la idea 

de la importància del turisme nacional i de proximitat (Vegeu: Gràfic 2). En 

aquest tipus de turisme, tal com ens alerta A. Vancells (2012), l’àrea d’influència 

d’un megaressort del joc20 és immediata o gairebé immediata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font:  Elaboració pròpia a partir Las Vegas Convention and Visitors Authority, Research 

Department 

 

Pel que fa l’inventari hoteler, Las Vegas disposa de 150.000 habitacions, una 

de les ofertes més importants del món. L’ocupació mitjana a la ciutat se situa en 

84%, (20 punts per sobre que als Estats Units), sent més significativa els caps de 

setmana (Vegeu: Gràfic 3). Els alts índexs d’ocupació s’aconsegueixen, en 

principi, sobre la base del preu. Per exemple, segons fonts del Center For 

Gaming de Las Vegas, el preu mitjà per habitació és de 80€21, força més baix 

                                                           
19 CENTER FOR GAMING RESEARCH ( en línia). Las Vegas Strip Table Mix: The Evolution of Casino Games, 1985-
2013, consultat el 4 de març de 2015, disponible a gaming.unlv.edu 
20

 ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA UAB. Aportacions dels professors i investigadors 

de l’EUDTH UAB, Albert Vancells i David Rodríguez a un article sobre l’eclosió dels megaresorts vinculats amb el 
turisme del joc, publicat a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB. 
21

 CENTER FOR GAMING RESEARCH ( en línia). Las Vegas Strip Table Mix: The Evolution of Casino Games, 1985-

2013, consultat el 4 de març de 2015, disponible a gaming.unlv.edu 
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Gràfic 2. Nombre i procèdencia dels turistes a las 
Vegas en 2014 
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que els 139 € de mitjana, segons fonts de la Vanguardia22, de Barcelona ciutat 

al mes de Juliol. Endemés el turisme de Las Vegas no presenta signes 

d’estacionalitat, atribuïble en bona mesura al turisme de proximitat, sobretot 

pel que fa al californià.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font:  Elaboració pròpia a partir Las Vegas Convention and Visitors Authority, Research 

Department 

 

El turisme de masses convencional alimenta les seves expectatives basant-se 

en la fidelització dels seus clients. En aquest sentit Las Vegas, amb dades del 

2014, té un remarcable 84% de clients que ja havien estat a la ciutat, que guarda 

relació, també, amb la importància del turisme de proximitat, sobretot el 

californià. 

Pel que fa als perfils dels clients que consumeixen Las Vegas no existeix una 

idea predominant, però sí que s’observa, a partir de les estadístiques i estudis, 

com el que proporciona l’Índex d’Activitat Turística de la UAB, que el turisme 

del joc cada vegada atreu un sector més ampli de la població, fruit en bona part, 

de l’evolució d’aquest turisme, que ha passat d’estar centrada exclusivament en 

el joc a enfocar-se en la cultura de l’oci i el lleure a partir dels anys noranta. 

Quant al turisme familiar, sembla una de les prioritats de Las Vegas, que 

guarda relació amb l’extensa oferta comercial familiar creixent que l’acompanya 

a partir de l’última reinvenció. Les construccions d’atraccions d’oci i centres 

comercials responen a l’intent d’introduir l’oferta familiar. Malgrat això, els 

                                                           
22 LA VANGUARDIA (en línea). El precio medio de una habitación en julio es de 107€, disponible a  
http://www.lavanguardia.com/viajes 
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Gràfic 3. Percentatge d'ocupació hotelera a las Vegas 
en 2014 
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visitants inferiors a 21 anys són testimonials (pròxims, per ara, al 10%), d’acord 

amb la informació analitzada a l’oficina de turisme de Las Vegas23.  

L’accés al turisme del joc, d’altra banda, també s’associa amb individus amb 

cert poder adquisitiu. En aquest sentit, molta de l’oferta comercial que disposa 

Las Vegas, sobretot moda i sabateria, van dirigides a persones amb un bon 

estatus econòmic. 

Per finalitzar, cal destacar que Las Vegas disposa d’una xarxa potent de 

centres de congressos, resultat de l’última reinvenció de la ciutat. L’aposta de 

Las Vegas cap al turisme congressista queda reflectida en totes les estadístiques 

tractades (Vegeu: Gràfic 4 i Taula 2). Actualment, tant Las Vegas com, per 

exemple, Macau, figuren a la llista top five quant a receptors mundials de 

turistes congressistes.  

 

Taula 2. Evolució del nombre de visitants i congressistes a las Vegas i evolució 
del pes relatiu dels congressistes sobre els visitants total 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Las Vegas Visitors Stastistics 

                                                           
23 OFICINA DE TURISME DE LAS VEGAS (en línia). Datos de Las Vegas, consultat el 23 d’abril de 2015, disponible a 
www.visitlasvegas.com 

   Congressistes Visitants Percentatge 

1970 266.000 6.787.600 3,9 

1975 350.000 9.000.000 3,8 

1980 650.000 11.941.500 5,4 

1985 1.000.000 14.000.000 7,2 

1990 1.700.000 21.000.000 8,1 

1995 3.000.000 29.000.000 10,3 

2000 3.800.000 35.800.000 10,6 

2005 6.300.000 38.900.000 16,1 

2010 4.800.000 37.300.000 12,8 

2014 5.200.000 39.500.000  13,1 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Las Vegas Visitors Stastistics 

 

5.1.2 Impactes del joc a Las Vegas   

Existeix una basta bibliografia que analitza i avalua quines han sigut ( i són) 

les conseqüències socioeconòmiques i espacials de jugar-se el futur sobre la base 

del turisme del joc. Les idees principals que s’extreuen es poden sintetitzar en 

tres grans blocs, que tractarem a continuació: els aspectes socials, els 

econòmics, i els territorials. D’altra banda, no està de més recordar, tal com 

afirma D. Walker (2011)24, que es tendeix a minimitzar els efectes negatius 

donant importància als suposats beneficis econòmics i laborals de les activitats 

que pengen del joc. 

 

5.1.3 Impactes socials a Las Vegas   

Pel que fa als aspectes socials, es constata que Las Vegas té ràtios 

lleugerament superiors a la resta dels Estats Units quant a prostitució i 

explotació sexual, consum de drogues i alcohol, suïcidis, divorcis, malalties 

d’indole emocional i, corrupció. Aquests són alguns elements que es relacionen 

amb el joc. Un exemple ben recent d’aquesta associació ho trobem al nord de 

Mèxic, on es copsa una tendència a l’alça d’aquestes relacions a causa del joc, 

segons afirmen T. Contreras i I. Hernández (2004) en el seu estudi sobre els 

efectes dels casinos a l’estat de Chihuahua25. A més, seguint els autors mexicans, 

la lluita per contrarestar aquests pols negatius es fa sobre la base d’una partida 

                                                           
24  WALKER. D (2011). Overview  of the Economic and Social Impacts of Gambling in the United States. The Oxford 
Handbook of the Economics of Gambling 
25 CONTRERAS, T i HERNÁNDEZ, I (2004). Implementación de casinos en México: una reflexión para el estado de 
Chihuahua. Universidad Autónoma de Ciudad Juarez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración.  
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Gràfic 4. Evolució del nombre de congressistes a Las Vegas 
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econòmica important, és a dir, els desajustos socials tenen una despesa 

econòmica notable.  

Però l’efecte social més preocupant i més intens de Las Vegas és la 

criminalitat i la delinqüència. L’estudi realitzat per Grinols i Mustard26 entre 

1977 i 1996  indica que Las Vegas tenia una mitjana superior als Estats Units en 

robatoris, crims i delinqüència. Pel que fa als robatoris la mitjana de la ciutat de 

Nevada es situava pròxim a 100 per cada 100.000 persones, mentre que als 

Estats Units es trobava a 20 per cada 100.000 persones. Quant a criminalitat, 

per exemple, Las Vegas es situa, en els anys analitzats, a 65 per cada 100.000 

habitants i als Estats Units tenia una mitjana de 25.   

En aquest mateix sentit, segons fonts de la FBI en base les denuncies i actes 

delictius comptabilitzats l’any 2011, situen Las Vegas com una de les ciutats més 

perilloses dels Estats Units, on la taxa de delictes greus superen en algunes 

zones els 140 per cada 1.000 habitants, quan la mitjana americana és de 159 per 

cada 100.000 habitants27. En concret, el barri Ave Balzar al nord oest de la 

ciutat amb una taxa de crims violents que arriba a 145,98 per cada 1.000 

habitants i el barri 28th a l’avinguda de Bonanza (ubicats a escassos centenars 

de metres del Bulevard de Las Vegas, on es concentren els casinos) on l’any 2011 

es van produir 875 crims violents situant-se a 135,87 per cada 1.000 habitants. 

D’altra banda, com apunta J. Albense (2010)28, la delinqüència no només 

comporta greus problemes de percepció d’inseguretat, sinó també té uns costos 

econòmics evidents, com per exemple la d’incrementar el cos policial. Grinols i 

Mustard, per exemple, parlen de que els ciutadans de las Vegas paguen per 

persona i any 75$ més que la resta dels Estats Units entre 1977 i 1966.  

 

5.1.4 Impactes econòmics a Las Vegas   

Las Vegas, de la mateixa manera que les altres ciutats de joc, necessita grans 

quantitats de capital perquè funcioni la ruleta de la sort. Es tracta d’un model 

que necessita ampliar l’oferta constantment i això obliga a tenir relacions 

estretes amb les elits financeres. Endemés, aquest capital tendeix a ser forà, així 

que, les repercussions també ho són. Òbviament, estem tractant d’un model de 

creixement clarament exogen. 

Quant als costos econòmics es tendeix a donar un erroni èmfasi als llocs de 

treball i a les repercussions econòmiques derivades del casino, en bona mesura, 

perquè molts dels estudis analitzats al llarg del treball solen ser realitzats 

d’empreses del sector que acostumen a obtenir i a presentar resultats que 

                                                           
26 GRINOLS, EL, i MUSTARD, DB (2006). Casinos, la delincuencia y gastos de comunidad. Revisión de Economía y 
Estadística 
27 NEW YORK CITY (en línia).  Noticias de la sala azul. Comunicats de premsa. Consultat el 12 d’abril de 2015, 
disponible a http://www.nyc.gov/ 
28 ALBENSE, J (2010). The effect of casnino gambling on crime. University of Virgin.  
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satisfan els clients o els polítics que els es han encomanat29. La realitat, però, no 

es ben bé així. D. Walker (2008) explica que els sectors dedicats al joc tenen 

interrelacions i repercussions uns sobre els altres, el que anomena efecte 

canibalisme, que es produeix quan la despesa en un tipus de joc va en detriment 

d’una altra modalitat provocant que aquesta redistribució de la despesa tinguin 

uns impactes econòmics poc significatius als casinos.  

El mateix Walker, l’any 2011, publicà un altre estudi sobre els impactes 

socials i econòmics als Estats Units30, referint-se sobretot a Las Vegas. L’autor 

afirma que els efectes econòmics del joc són reduïts en el temps. De fet, aquesta 

qüestió entra dins dels paràmetres dels productes capitalistes. Però ell, 

fonamentalment fa referència a què l’efecte canibalisme i la competència 

creixent (també, afegim, la recerca de la renta del monopoli, al que feia 

referència D. Harvey31) són les causes que provoquen una reducció temporal 

sobre els beneficis econòmics que ha de produir el joc. A més, l’autor afirma que 

els casinos als Estats Units, i en concret a Las Vegas, no experimenten un 

increment en els ingressos per impostos, atribuïble a les rebaixes fiscals dels dits 

casinos. 

 Ara bé, tampoc és menys cert, seguint l’autor, que l’increment de l’activitat 

turística en altres sectors i activitats econòmiques a causa del joc comporta un 

augment en els ingressos del sector públic. D’altra banda i en contrapartida, la 

poca mobilitat d’aquest tipus de turista, com afirma en A. Russó i S. Saladié 

(2013)32,  minimitza les sinergies positives cap a altres sectors, sobretot aquells 

més allunyats al nucli dels megaresorts. Els mateixos autors apunten que el 

reduït interès cultural vers l’entorn i els gustos indiferenciats d’aquest tipus de 

turista agreuja les poques dinàmiques positives cap a altres sectors. 

Pel que fa als llocs de treball, T. A. Garret (2004)33, posa en qüestió l’impacte 

laboral dels casinos a Las Vegas, ja que molts llocs de treball, segons l’autor, són 

ocupats per treballadors provinents fora de la zona. En contrapartida, D. 

Falsentein i D. Freeman (1998) reconeixen com a aspectes positius un cert 

desenvolupament econòmic, sobretot del sector turístic i l’efecte diversificador 

del joc a indrets on el turisme ja funcioni, creant llocs de treball. Tanmateix, els 

mateixos autors reconeixen que els costos socials associats al joc poden superar 

als beneficis laborals. 

Un altre tema molt interessant és l’anàlisi de quins llocs de treball 

proporciona un megaresort típic a la ciutat. Actualment, segons dades de Sands 

                                                           
29 LEE,C. i KANG, S. I LONG, P. i REISINGER, Y (2010). Residents percetions of casino impacts: A comparative study 
Tourism Management, Issue, pàgs. 189-201. 
30 WALKER, D.M (2011). Overview of the Economic ans Social Impacts of Gambling in the United Sates. The Oxford 
Handbook of the Economics of Gambling. 
31 HARVEY, D., I SMITH, N. (2005). Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura . Univ. Autònoma de 
Barcelona. 
32 RUSSO, A. i SALADIE, S (2013). BCN WORLD, el desencaix d’un projecte 
33 GARRET, T. (2004). Casino gaming and local employment trends. Federal Reserve Bank of St. Loius Review, Vol 84. 
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Corporation en el seu informe de 2013, en un megaresort  típic de la ciutat de 

Nevada hi treballen com a mitjana, directament unes 3.800 persones, als quals 

s’hauria de sumar els llocs de treball indirectes. En total, en els megaressorts de 

Las Vegas hi ha 87.000 persones treballant de forma directa, i un 85% ho fan a 

la zona de joc, restauració, begudes i personal de neteja, segons dades del 

Center for Gaming Research de la Universitat de Neveda a Las Vegas l’any 2013 

(Vegeu: Gràfic 5 i 6). Es tracta de feines, a priori, amb poc valor afegit que 

quadra amb les valoracions de T. Brenen (2003)34, en quan argumenta que 

l’activitat turística, dins l’afany d’acumular capital, va modificant a poc a poc les 

relacions laborals reforçant la precarietat i les feines amb poc valor afegit, 

característiques que defineixen, segon l’autor, el turisme modern. 

Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Índex UAB d’Activitat turística (2014).  Conjuntura, 

previsions de demanda turística per Catalunya i Espanya i anàlisi del turisme del joc, 

Bellaterra 

 

5.1.5 Impactes territorials a Las Vegas   

Pel que fa als impactes territorials i urbans una apreciació força 

important. Las Vegas disposa de sòl a dojo, per la seva ubicació al desert, i 

d’energia barata, per la seva localització pròxima a la presa Hoover, que 

comporta que les anàlisis territorials es centrin especialment sobre els 

aspectes mediambientals. 

El model d’aquest turisme està basat en el consum de sòl i de recursos 

com a instruments per continuar amb l’acumulació de capital. Per 

                                                           
34 BRENANT, T (2003). Globalization and its terror. Routledge, London. 
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descomptat, doncs, es tracta d’un turisme d’ús intensiu del territori, 

d’equipaments i d’infraestructures. En aquest sentit, Las Vegas ha tingut un dels 

dels creixements d’ocupació de sòl més important i ràpid de tots els Estats 

Units. (Vegeu: Imatge 1). Per exemple, segons F. Codoceo de l’associació de la 

Plataforma Urbana, entre 2006 i 2010 Las Vegas va passar de 211.789 llars a 

979.234. Atenent a l’autora, aquest desmesurat increment respon a l’evolució 

creixent, en dels darrers anys, de l’industria turística de la ciutat.  

Les desigualtats econòmiques, com hem vist en el punt anterior, es 

reflecteixen en el territori. La ciutat de Las Vegas és desigual, segregada i molt 

polaritzada (Vegeu: Imatges 2, 3 i 4) que respon a les anomalies econòmiques 

del model de joc.  

Endemés de la població creixent, cal sumar la gran quantitat d’habitants 

flotants de Las Vegas, que comporta una constant modificació del sistema de 

comunicacions, ampliacions en les xarxes de subministrament d’aigua i energia 

i, noves formes de gestió pel que fa als residus provocats pel dit consum. Segons 

S. Fainstein (1999)35, no només és tracta d’una congestió urbana significativa, 

sinó també d’un tràfic de persones dens, que comporta que el desplaçament 

entre ressorts sigui lent i feixuc (l’any 1995 parlava ja de 15 minuts entre els 

megaressorts situats un costat de l’altre).  

Des d’un punt de vista ambiental, una dada rellevant l’aporta la mateix 

autora, l’any 1995 Las Vegas tenia els nivells de monòxid de carboni més elevats 

de tots els Estats Units. Las Vegas, en aquells moments, tenia poc més de 

350.000 persones i el seu turisme rondava pels 20 milions de visitants. Avui en 

dia, Las Vegas dobla les xifres d’habitants i visitants respecte a 1995.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 FAINSTEIN, S (1999) The tourist city, Yale, Londres 
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Font: Extret de  Plataforma Urbana en el Explosivo Crecimiento Urbano de las Vegas. 

 

Imatge 1. Expansió de la taca urbana de las Vegas 
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En la imatge s’observa que, una bona part de la ciutat, hi predomina colors 

vermellosos, que significa rendes per habitatge inferiors a 28.000$.  En 

algunes parts centrals de las Vegas s’arriba fins al 85% de residències 

inferiors a aquesta xifra. Font:  http://www.energyjustice.net/ 

 

 

Imatge 2. Polarització de rendes a Las Vegas 

 

 

 

 

 

Imatge 3. Ubicació del Strip de las Vegas 

Font:  Elaboració pròpia a partir de Google imatges 
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Darrera del front 

turístic s’amaga una 

altra realitat de las 

Vegas. Localitzat a 

escassos metres del 

Bulevard. Un 66% 

d’habitatges d’aquesta 

regió ingressen menys 

de 30.000 $ anualment. 

Font: Elaboració pròpia 

a partir de Google Earth 

i Mapping America 

 

Imatge 4. Carrer Maint Sant 

 

 

Darrere del front turístic 
s’amaga una altra realitat 

de Las Vegas. Un 66% 
d’habitatges d’aquests 

carrers ingressen menys 
de 30.000$ anualment. 
Font: Elaboració pròpia 
a partir de Google Earth i 

Mapping America 

 

 

 

 

 

Imatge 5. Avinguda d’Utha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons un anàlisi de WalletPop, expert i consultor en finances, el centre de la ciutat registra 

una de les xifres més altes d’USA quant a propietats abandonades a causa de no fer front al 

pagament de l’hipoteca. Font: Elaboració pròpia a partir de Google Earth 
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5.2 Macau 

Els jocs d’atzar a Macau han sigut legals des de la dècada de 1850, quan el 

govern portuguès legalitzà l’activitat a la colònia en un intent de generar 

ingressos per a l’Estat. Des de llavors, Macau és conegut també amb el 

sobrenom de Monte Carlo d’Orient.  

A finals del segle XIX, el govern portuguès va introduir un sistema de 

llicències. El monopoli va caure a les mans de la poderosa companyia de Tai 

Heng. Els casinos eren rudimentaris i orientats únicament al joc i destinats a la 

veïna Hong Kong. En definitiva, com afirma S. Chan (2000)36, no eren rendibles 

per una estructura econòmica massa conservadora. 

A partir de 1962 els casinos van passar a ser explotats de forma exclusiva per 

la Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau,. L’autora A. Leong (2002)37 

explica que darrere d’aquesta explotació s’hi troben les tríades xines (les 

màfies). 

L’any 2002 es va produir un gir copernicà respecte al turisme del joc a la 

ciutat, quan el govern de Macau implantà tres mesures. 

 Trencà amb el monopoli. 

 S’atorgà noves llicències. 

 Facilità l’entrada de turistes xinesos, a partir del retorn a la Xina de Macau. 

 Des d’aquell moment la globalització i la liberalització econòmica van fer la 

resta. Els principals grups que operaven (i operen) als Estats Units van veure 

una oportunitat d’or per expansionar els seus negocis, més en un moment en 

què s’apreciaven certs signes d’estancament dels seus productes. 

Des de la implantació del primer casino estranger, el Sands Macau l’any 

2004, l’evolució a la Monte Carlo d’Orient ha sigut espectacular (Vegeu: Gràfica 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36  CHAN, S. (2000). La economia de Macau, Centro de Publicaciones de la Universidad de Macau.  
37  LEONG, A (2002). El negocio y tríadas, bate-ficha en los casinos de Macao, Queensland University de Tech 
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Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Índex UAB d’Activitat turística 

 

Actualment, els resultats del fill han superat al pare. Macau supera a Las 

Vegas en turistes (internacionals, totals no) i ingressos (Vegeu: Gràfic 8).  Els 

arguments que expliquen la dinàmica de Macau són els següents: 

 Renda geogràfica molt favorable. Amb un radi de quatre hores 

de vol s’hi concentren 10 vegades més de població que a Las 

Vegas (o que Atlàntic City). 

 Els xinesos cada vegada viatgen més (Vegeu: Gràfic 9), però 

endemés, segons dades de l’Organització Mundial del Turisme, 

són la nacionalitat que més gasta quan fan turisme, atribuïble 

al creixement del seu poder adquisitiu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Índex UAB d’Activitat turística 
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Font:  Elaboració pròpia a partir de China Statistical Yearbook 2012 

 

5.2.1 Situació turística a Macau    

Gràcies al joc, Macau és actualment la cinquena potència turística del món 

(turistes internacionals), passant dels 5,3 milions d’arribades l’any 2000 a les 

14,3 del 2013. Els turistes, segons xifres de l’OMT, provenen en la major part de 

la Xina continental, aproximadament un 65%, on el joc, de moment, és prohibit. 

Els turistes no asiàtics són solament un 3%, corroborant la idea que l’àrea de 

captació és la immediatament més pròxima. 

 

5.2.2 Impactes econòmics a Macau     

A Macau, l’impacte econòmic del joc ha sigut notable, més encara que a Las 

Vegas, producte en bona mesura d’una major dependència als jocs de l’atzar i 

una menor diversificació de la seva activitat econòmica. La raó que explica això 

és, fonamentalment, la joventut de Macau pel que fa al format del megaresort 

(des de 2004). De totes maneres, les dos ciutats són com dos bolets, neixen 

perquè són regades i en un context d’aridesa econòmica (ciutats aïllades); així 

que les semblances entre uns i altres són evidents.  

Avui en dia, el joc genera més del 40% del PIB. D’altra banda, segons les 

estadístiques oficials de la ciutat, els impostos del joc, incrementats 
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notablement a partir del 2002, constitueixen el 70% dels ingressos del govern 

de Macau38.  

La diferència més significativa amb Las Vegas, a part dels ingressos, és la 

taxa d’atur, baixa i constant en el temps, poc a veure amb la forma esglaonada i 

discontinua de Las Vegas o amb taxa elevada d’Atlàntic City (Vegeu: Gràfic 10).  

Font:  Elaboració pròpia a partir de Macrodatos per a Xina i els Estats Units,  Bureau of 

Labor Statistics per Atlàntic City i Las Vegas, i Ecodata per Macau. 
 

Pel que fa a la distribució dels llocs de treball són gairebé els mateixos que a 

la ciutat de Nevada, al tractar-se en certa manera de franquícies de Las Vegas. 

En canvi, els seus sous podrien ser lleugerament superiors, atenent a la 

informació tractada per L Shi (2011)39. Així per exemple, un crupier a Macau 

guanya entre 21.000 a 35.000 $ a l’any (depenent del grau d’experiència), 

mentre que un de Las Vegas ronda pels 20.000 $ (més propines, difícils de 

comptabilitzar) segons la Junta d’Estadístiques Laborals dels Estats Units.  

 

5.2.3 Impactes territorials a Macau     

De la mateixa manera que a Las Vegas, el model turístic es basa en un ús 

molt intensiu de sòl, recursos i infraestructures i amb molt poca inversió en 

innovació. És per això que la ciutat xinesa ha arribat a una compacitat total, 

agreujat per unes dimensions reduïdes i acotades, que porten a greus problemes 

de congestió urbana i ambiental40.  

                                                           
38 WAN, Y. (2012). The social, economic and environmental impacts of casino gaming in Macao: the comunity leader 
perspective. Journal of Sustainable Tourism, Volume 20. 
39 SHI, L (2011). Macao, Colonia y Casino. New Left Review 
40 WAN, Y. (2012). The social, economic and environmental impacts of casino gaming in Macao: the comunity leader 
perspective. Journal of Sustainable Tourism, Volume 20. 
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D’altra banda els problemes territorials es multipliquen, com a 

conseqüència, en bona part, de tres variables: 

 El turisme del joc necessita ampliar l’oferta constantment i, si 

convé, colonitzar nova matèria prima; el sòl. 

 Increment notable del nombre de turistes anualment, 

especialment els xinesos. 

 Increment de la població, sobretot pel fenomen migratori 

relacionat amb l’aspecte laboral. 

 

5.3 Atlàntic City     

L’aparent èxit de Las Vegas impulsà a finals del setanta a legalitzar el joc a 

l’estat de New Jersey davant la necessitat imperiosa dels governants de generar 

activitat econòmica. Els inicis van ser força esperançadors, ja que part de la 

clientela de Las Vegas van anar cap a la costa de l’Atlàntic. Cap als anys noranta, 

Atlàntic City ja era considerada un pol d’atracció turística al nivell de Las Vegas, 

Nova York o Miami. 

El sorgiment i l’èxit inicial d’Atlàntic City i la necessitat de Las Vegas perquè 

no perdi clients són els responsables de la mutació del turisme del joc a partir 

dels anys noranta, que passarà de l’hotel–casino al megaressort integrat. Però el 

model que es posa a la ciutat atlàntica és la de l’hotel-casino, la que en aquells 

moments hi havia i triomfava a Las Vegas. 

 

5.3.1 Situació turística d’Atlàntic City     

Al disposar d’un número de població molt elevada en el seu radi d’atracció 

(més que Las Vegas), s’estima que a finals del noranta hi havia 32 milions de 

visitants a Atlàntic City. La major part dels clients del casino arribaven per 

carretera, procedents d’un radi de 200 km,  per a estades d’un dia.  
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Imatge 5. Àrea d’influència d’Atlàntic City: radi de 200 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 milions d’habitants a un radi de 200 km. Nova York a 150 km, Philadelphia a  100km, 

Baltimore a 150 km, i Washington a 200 km. Font: Elaboració pròpia a partir de Google Maps. 

 Però la dependència del joc, la competència d’altres casinos pròxims per tota 

la costa est (14 de construïts a partir de 2000), i l’evolució de Las Vegas cap al 

megaresort integrat comporta la pèrdua de competitivitat, perdent 11 milions de 

turistes des del 2005 fins al 2013, quan va passar dels 35 milions a 24 milions de 

visitants respectivament. Per descomptat, doncs, la no adaptació al nou format 

del turisme de joc basat amb el megaressort d’oci integrat els passa factura. 

Per finalitzar, cal destacar el tret diferencial de la platja d’Atlàntic City, en 

què, a més, a l’estiu gaudeix de climes agradables i compta amb el passeig 

marítim més llarg de tot els Estats Units (construït per donar atractivitat i 

complementarietat al turisme del joc). Malgrat això, aquest recurs turístic no és 

suficient per donar valor afegit al destí. 

  

5.3.2 Impactes econòmics a Atlàntic City     

Però malgrat les bones expectatives, la realitat és que durant els últims 7 

anys, els ingressos dels casinos d’Atlàntic City han caigut un 45%41 des de 

5.200 milions de dòlars el 2006 fins als 2.800 milions de dòlars el 2013 (una 

cinquena part del que guanya Las Vegas). Una reducció, per descomptat, que 

es reflexa en la taxa d’atur, que supera en 15 punts la mitjana americana. 

                                                           
41 CBS PHILLY (en línia). Impactos del cierre de casinos a Atlantic City, consultat el 9 de març de 2015, disponible a 
philadelphia. Cbslocal.com 
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El casino Revel, tancat al 2014, després de dos anys en 

funcionament 

Un terç dels casinos han desaparegut a partir del 2000. L’últim, l’emblemàtic 

Showboad Casino el 2014, que ha comportat la destrucció de 2.000 llocs de 

treball. La cirereta del pastís és coronada pel tancament del Trump Plaza i 

Trump Taj Mahal, que estaven a la ciutat quasi des dels inicis i que van 

presentar, en 2014 també, un expedient de fallida econòmica, convertint-se en 

el quart i cinquè casino clausurat en el transcurs de l’any passat. En total són 

més de 6.000 llocs de treball directes perduts en un sol any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la inflació de preus del sòl a principis dels vuitanta s’ha passat a la 

situació contrària. La lògica del sector de la construcció i la pèrdua de valor de 

tota la ciutat està comportant l’arribada d’especuladors financers que subhasten 

poc a poc la ciutat esperant que el valor del sòl torni augmentar.  

El càstig de l’atur i la desvalorització de la ciutat són les dues paraules que 

defineixen Atlàntic City a dia d’avui.  

 

5.3.3 Impactes socials a Atlàntic City     

De la mateixa manera que Las Vegas i Macau, a la ciutat de la costa atlàntica 

també hi ha una relació causa–efecte entre els casinos i efectes socials negatius . 

J. Albense (2010)42, criminòleg i professor per la Universitat de Virginia, ha 

estudiat quins efectes comporten els casinos, sobretot, en matèria de 

delinqüència. L’estudi el centra primordialment en Las Vegas i Atlàntic City. 

L’autor arriba a la conclusió que el crim organitzat té forts vincles amb els 

casinos però també en àrees estrictament no lligades amb els casinos, com ara la 

                                                           
42 ALBENSE, J( 2010). The effect of casino gambling on crime, University of Virgin. 
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Hotel Perla. La idea d’explotar el model americà del 

joc a Europa no és nova. El Perla és el primer 

ressort d’oferta d’oci integrada basada amb el joc a 

Europa 

recollida d’escombriaires, manteniment i neteja, construcció de locals, 

subministrament de menjar i beure, fins a feines més complexes, com els que 

operen en la manipulació de les màquines escurabutxaques o, els que 

introdueixen crupiers afins a la causa. És a dir, Albense ens parla d’una trama 

de ciutat sustentada gairebé per una estructura mafiosa.   

 

5.4 Nova Gorica (Eslovènia)     

El joc a Nova Gorica és present des de 1984, quan el grup Hit, el màxim 

accionista de la majoria de casinos a Eslovènia, instaurà el primer casino a la 

ciutat. De la mateixa manera que les altres ciutats de joc, la construcció dels 

primers hotels–casinos a Nova Gorica s’associa a la màfia, en aquest cas a la 

màfia napolitana, com afirmen S. Laverde i R. Saviano (2009)43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No serà, però, fins al 1993, quant el casino Perla es modifiqui seguint les 

directrius dels nous megaresorts de Las Vegas. Així la redefinició a Nova Gorica 

del model casino a megaresort concorda amb el temps amb la reorientació de 

Las Vegas.  

Des de llavors, i com una bola de neu, s’instauren quatre casinos nous a la 

ciutat i tres més a la comarca (10 casinos a tota Eslovènia a data de 2014). Tots 

ells, són situats a escassos quilòmetres de la frontera italiana. (Vegeu: Imatge 6).  

 

 

                                                           
43 LAVERDE, S. (2009). Crimen organizado y seguridad internacional: reflexiones acerca de la Mafia Siciliana desde 
1980. 
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Imatge 6. Localització dels casinos a la capital de la regió de Nova Gorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Maps 

 

5.4.1  Situació turística a Nova Gorica     

L’atracció turística d’aquesta regió és incomparable amb els altres casos 

analitzats. Per exemple, segons fonts del mateix hotel Perla, des de la nova 

inauguració del 1993 han passat pel casino 14,5 milions de visites, tants com els 

turistes internacionals de Macau en un any. De totes maneres, això no treu el fet 

que aquesta regió sigui la zona més turística de tota Eslovènia, captant el 30% 

dels poc més de 3 milions de turistes internacionals, i superant àmpliament 

l’atracció de la capital, Ljubljana, i els centres de salut i balnearis, amb un fort 

arrelament i prestigi al país. 

Com també en el cas dels americans i xinesos, el seu turisme és de 

proximitat. El turisme nacional, però, és poc significatiu, situació atribuïble a un 

poder adquisitiu menor. En total a la zona només un 10% dels turistes són 

nacionals, per un 90% de visitants internacionals, dels quals gràcies a la seva 

posició limítrof amb Itàlia, dominen els visitants italians, seguits a molta 

distància d’austríacs i germànics.  
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100 metres 
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5.4.2 Impactes del joc a Nova Gorica     

La comarca només té 35.000 habitants i la capital no arriba als 20.000, així 

que les influències derivades dels casinos són molt directes en tota la població. 

Probablement per aquest motiu existeixen diversos estudis per conèixer quins 

han sigut els impactes provocats per aquest tipus de turisme. Entre els més 

destacats trobem M. Pahor (2006), M. Jaklic (2007), i M. Grifiths (2009). 

En general es constata, atenent a les avaluacions dels autors acabats de citar, 

que els beneficis econòmics derivats dels casinos són superiors als costos 

socioeconòmics, malgrat que en cap moment es nega els problemes associats al 

joc. 

 

5.4.3 Impactes econòmics a Nova Gorica     

Dels 2,8 milions de visitants totals  destaca un tret particular, i és que 

aquests, segons una anàlisi realitzat per M. Pahor (2006)44, gasten com a mitja 

un 40% més que el consum realitzat pels turistes que visiten altres llocs 

d’Eslovènia. 

Una aportació interessant sobre els impactes econòmics del turisme del joc a 

Nova Gorica l’aporta el professor M. Grifiths (2009)45, de la Universitat de 

Nottihngham, quan explica que els beneficis econòmics del joc es concentren i 

repercuteixen localment, mentre que els costos negatius es reparteixen més 

lluny del municipi. L’autor atribueix aquesta dicotomia al fet que el producte 

turístic del joc és un recurs encarat per als visitants estrengers, i per tant els 

costos socials s’exporten lluny del municipi. En aquest cas, doncs, 

majoritàriament els impactes socials negatius van cap al nord d’Itàlia. L’autor 

acaba afirmant contundentment que el turisme del joc a Nova Gorica és 

important i necessari en ser un agent eficaç per dinamitar econòmicament la 

regió. No obstant això, Grifiths també senyala que cal minimitzar, no aturar 

perquè és impossible, els costos perjudicials, els quals són prou coneguts per 

tots. 

Pel que fa als llocs de treball, es va assolir  una fita màxima l’any 2010, amb 

1.700 persones treballant de forma directa als casinos. Amb dades de 2012 la 

xifra disminueix fins a les 1.305. Aquest descens respon al tancament de dos 

casinos (no ressorts) a la regió en aquest període de dos anys.  

 

5.4.4 Impactes socials a Nova Gorica  

                                                           
44 PAHOR, M. (2006). Analiza vpliva igralniske dejavnosti na Gospodarsko en druzbeno okloje v odcini Nova Gorica. 
Fakulteta Ekonomska 
45 GRIFFITHS, M (2009). Problem gambling in Europe. Challenges prevention, and interventions. Springer Science & 
Business Media 
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Pel que fa els costos socials, les taxes de delinqüència i delictes, encara que 

difícils de comptabilitzar, no indiquen uns valors inusuals. No és així per 

exemple en el cas de la prostitució, ja que Nova Gorica és la concentració més 

gran de prostíbuls de tota Europa. En aquest sentit, S. Salaidé i A. Russó, en el 

seu estudi sobre els impactes de BCN World, alerten de les cues quilomètriques 

a la frontera italiana per accedir als prostíbuls eslovens durant tots els caps de 

setmana.  

D’altra banda, M. Jaklic (2007)46,  de la Universitat de Ljubljana, ens indica 

que entre un 2 al 4% de la població de Nova Gorica sofreix problemes patològics 

derivats del joc (són 400 a 800 persones).  

 

5.4.5 Percepció de la ciutadania respecte el joc a Nova Gorica  

M. Pahor (2007)47  ha realitzat un estudi sobre la percepció de la ciutadania 

de Nova Gorica respecte el joc. Segons aquest estudi el joc és força acceptat a la 

ciutat(Vegeu: Gràfic 9 i 10). La raó, segons l’autor, és que el joc ha portat 

desenvolupament econòmic a escala local, activant i impulsant altres sectors, és 

a dir, el joc esdevé un bon efecte multiplicador. No obstant això, també constata 

que les rebaixes fiscals minimitzen els seus impactes econòmics.  

 Font:  Elaboració pròpia a partir de M.Pahor sobre els impactes del turisme del joc. Vegeu nota 

47 
 

                                                           
46 JAKLIC, M (2007). Desarollo turístico casino y su viculación con el turismo nacional e internacional: una perspectiva 
eslovena. 
47 PAHOR, M (2007). El impacto de los juegos de azar en el entorno social y económico en Nova Gorica. 
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Font:  Elaboració pròpia a partir de M.Pahor sobre els impactes del turisme del joc. Vegeu nota 

47 

 

5.4.6 La imatge turística a Nova Gorica 

Actualment aquesta regió eslovena s’associa amb la prostitució i aquesta 

defineix i (re)construeix la imatge turística de Nova Gorica. 

Per imatge turística entenem com “la impressió general o el conjunt 

d’impressions individuals del turista sobre un determinat destí” (O. Femenía 

(2010)48), una definició no molt allunyada, per exemple, de la que proporciona 

J. Gandara (2010)49, en la seva tesis doctoral sobre la imatge dels destins 

turístics, que ens parla de percepcions del futur consumidor sobre el destí.  

D’altra banda, diversos autors com B. Radisic i B. Mihelic (2006)50 ens 

argumenten que l’èxit d’un destí turístic depèn de la imatge o la marca del destí. 

De fet, la imatge turística esdevé l’estratègia de màrqueting més important que 

tenen els destins per captar l’atenció del turista. Perquè els individus viatgem 

per allò que significa la marca, mai sobre l’evidència, sinó pel significat que se li 

dóna a la imatge. Una imatge atractiva, seguint als autors citats anteriorment, 

desperta el desig a experimentar;  al contrari, una imatge negativa té un efecte 

dissuasiu molt important. 

                                                           
48 FEMENÍA, O (2010). La imagen del destino turístico como herramienta de marketing, grupo EUDMENET 
49 GANDARA, J (2010). La imagen de los destinos turísticos, Universitat Ramon LLull.  
50 RADISIC, B., i MIHELIC, B. (2006). La marca de destino turístico. Turismo y Dirección Hotelera, 12 (2), 183-89 
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El problema del turisme del joc i el joc, és que s’associa fortament a un 

símbol negatiu, lligat a les relacions implícites que deriven del joc, com les 

drogues, l’alcoholisme, o la delinqüència, entre molts altres més. En  el cas de 

Nova Gorica, es caracteritza sobretot per la prostitució. La modificació de la 

marca d’un destí, en els millors dels casos, pot representar un flux turístic d’un 

determinat perfil de client, però en els pitjors dels casos, a banda de la pèrdua 

d’identitat, pot comportar la devaluació total del lloc del destí i una pèrdua 

notable d’atractiu turístic. 

 

5.4.7 Primer gran projecte de casinos a Europa a l’estil BCN World: 

Las Vegas de Nova Gorica 

Quan es parla del primer gran projecte de complexos de megaresort de joc a 

Europa és tendeix a parlar d’Espanya, malgrat que el primer projecte va ser a 

Eslovènia (Vegeu: Taula 3). 

La infraestructura existent de casinos i la tradició econòmica i social arrelada 

al joc de la societat de Nova Gorica són les excuses adients perquè el grup Hit, 

amb l’ajuda de la nord-americana Harrah’s, decidissin expansionar els seus 

negocis a la regió seguint l’estil de Las Vegas.  

Per dur a terme la tasca, el govern eslovè s’adapta ràpidament a les 

exigències presentades; per exemple rebaixant els impostos als jocs de l’atzar 

del 38 al 17,5%, sempre i quan aquests facturin com a mínim 303 milions €.  

Actualment el projecte està en stand by,  per causa dels moviments legislatius 

entre 2009 i 2010 en matèria del joc, que van posicionar el govern l’accionista 

principal del casino.  

Taula 4. El projecte de las Vegas europea a Nova Gorica del 2007 

Previsions Objectius Projecte 

3.200 llocs de treball 

directe 

6 milions de turistes Megaresorts integrats, 

amb 1500 habitacions 

Beneficis de 120 milions € 

anuals per impostos 

Atracció del turista 

estranger llunyà 

Centre de congressos, 

centre esportiu, i parc 

d’atraccions 

Inversió entre 750 a 1.000 

milions € 

 Restauració, comerç i 

centres d’oci i consum 

Font:  Elaboració pròpia a partir del diari El Mundo, en l’article Eslovènia albergarà un Las 

Vegas Europeo. 
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5.5  Recapitulació de les dades més rellevants 

 

Els projectes Aspectes 

turístics 

Aspectes 

econòmics 

Aspectes 

socials 

Aspectes 

territorials 

Els mateixos 

agents. I amb la 

lògica del 

megaressort, no el 

casino hotel 

Turisme de 

proximitat o 

àrea 

d’influència 

pròxima 

Poques 

sinèrgies cap 

als altres 

sectors  

Increment de 

la 

delinqüència 

Ús intensiu de sòl 

Associació amb la 

màfia, 

documentats en 

tots els casos 

No és familiar, 

entès com a 

pares amb fills 

Model 

econòmic poc 

endogen 

Increment de 

drogues i 

prostitució 

Ús intensiu 

d’energia 

Grans quantitats 

de capital 

(estranger) 

Poca mobilitat 

del turista i poc 

interès cultural 

Feines amb 

poc valor afegit 

Possible 

creació d’una 

xarxa delictiva 

Ús intensiu 

d’infraestructures 

Projectes a curt 

termini 

Ús molt 

intensiu de les 

infraestructures 

No queda clar 

que les feines 

siguin pels 

locals.  

Els costos 

econòmics 

dels costos 

socials 

Problemes de 

mobilitat humana 

i rodada (alts 

nivells de monòxid 

de carboni) 

Recolzament de les 

polítiques 

públiques 

Canvi de la 

imatge turística 

Efecte 

canibalisme i 

redistributiu 

minimitza els 

beneficis del 

casino 

Problemes 

ètics i morals 

Problemes 

ambientals 

No existia un 

turisme madur 

previ 

Necessitat 

d’emplenar els 

hotels 

Competència 

extrema 

Problemes 

patològics 

Necessitat de sòl 

per ampliar 

l’oferta 

Necessitat de 

renovar-se 

contínuament 

El joc, no és la 

partida 

econòmica més 

important 

Capital 

estranger= 

beneficis 

externs 

Percepció de 

la ciutadania 

negativa 

Poca sostenibilitat 

Poca 

complementarietat, 

producte 

individualista 

Oci integrat Rebaixes 

fiscals 

minimitzen els 

beneficis 

Percepció 

positiva en els 

llocs on 

funciona 

prèviament el 

turisme 

Impacte visual 

atenent les grans 

dimensions de tots 

els casinos 

Respon a les 

llibertats del 

sistema capitalista, 

Turista amb 

cert poder 

adquisitiu. 

Dependència 

excessiva a un 

sector 

En ser un 

producte 

encarat pel 

Basat en 

l’augmenta anual 

dels turistes = 
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caracteritzat per la 

liberalització i 

globalització 

Molts usos 

secundaris van 

dirigits a ells  

econòmic, amb 

el perill que 

comporta 

forà, els 

efectes socials 

s’expandeixen. 

modificació 

constant del 

entramat urbà 

Oferta notable 

d’usos primaris i 

secundaris 

Importància 

notable del 

turisme de 

congrés 

Sinergies 

positives en 

matèria laboral 

quan la ciutat 

del joc és 

consolidada 

turísticament 

Els efectes 

econòmics es 

queden a 

l’escala local. 

Problemes en la 

gestió residus per 

l’augment 

constant de 

població i turistes 

Font:  Elaboració pròpia 
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6. Projectes fracassats 

En els últims 20 anys s’ha intentat implementar el model de joc fabricat als 

anys noranta a las Vegas arreu del món, sent sobretot significatiu a Àsia i, ara, 

Europa. La majoria d’ells, però, són projectes que no han tirat endavant com 

s’esperava. 

Les causes que expliquen l’expansió del model megaressort entren dins de la 

lògica del turisme modern, el qual està lligat indubtablement al consum i a la 

globalització. Ja al 1991, S. Briton51, definí el nou turisme modern com “un dels 

vehicles per acumular capital més eficaços”. Per tant, en certa manera, la posada 

en escena del turisme del joc a Europa respon, des d’una perspectiva privada en 

una forma idònia per seguir acumulant capital i, des d’una esfera pública, un a 

model de desenvolupament molt concret. 

El model turístic del joc a Europa s’ha intentat de col·locar a Polònia, 

Hongria, Romania, Israel, Xipre, Rússia i Espanya. En aquest capítol, però, ens 

centrarem en el cas espanyol, caracteritzat pels projectes de Gran Scala de 

Monegros, Reino Don Quijote a Ciudad Real i Eurovegas a Madrid. La finalitat 

d’aquest anàlisis és doble. Per una banda aprofundir i caracteritzar encara més 

el turisme del joc, i per altra banda, establir una radiografia clara sobre el model 

turístic del joc a Espanya.  

 

6.1 Anàlisis dels projectes fracassats a Espanya 

Segons estimacions dels promotors a data de 2010, en cas de materialitzar-se 

tots els projectes que hi ha en l’actualitat, s’estaria parlant només a Europa, 

d’inversions pròximes als 2000 milions d’euros i d’un volum anual de turistes 

com a mínim de 20 milions de persones. Ara bé, cal recordar a tall de curiositat, 

que només el projecte faraònic de Monegros preveia l’any 2020 atreure 25 

milions de visitants a l’any.  

Certament, el projecte de Gran Scala al desert dels Monegros ha sigut el més 

ambiciós de tota Europa, no només per les dimensions sinó també per 

expectatives que havia generat. Les xifres que s’han mogut al voltant del 

projecte aragonès superen amb escreix, per exemple, al d’Eurovegas Madrid i 

s’acosten a l’autèntic de Nevada. 

                                                           
51 BRITON, S (1991). Tourism, capital and place. Towards a critical geography of tourism, enviornment and planing, 
Society and Space, London 
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Primers croquis del Gran Scala de Monegros 

 

 En tot cas, en els tres projectes analitzats es copsa certes similituds entre 

ells, malgrat les diferències de grandària entre els projectes (Vegeu: Taula 5). 

 

Taula 5. Comparativa dels complexos de Gran Scala, el Reino de Don 
Quijode i EuroVegas Madrid 

 

Font:  Elaboració pròpia a partir de La Vanguardia, El País, El Mundo, Heraldo de Aragón, i 

diario de Castilla la Manxa 

  Gran Scala El Reino de Don 
Quijote 

EuroVegas 
Madrid 

Any 2007 2011 2012 

Hectàrees  2025 683 750 
Inversió inicial 18 mil milions 6,5 mil milions 17 mil milions 

Llocs de treball 65 mil directes No consta 60 mil directes 

Previsió de 
turistes 

25 milions al 2020 6 milions anuals 
(90% estrangers) 

25milions 

Auditori, 
pavelló 

20 mil persones, i 
4 teatres 

3 mil persones 20 mil persones, i 
3 teatres 

Habitacions 100.000 1.200 40.000 
Casinos 32 2 6 
Hotels 70 més ús 

residencial 
2 més ús 

residencial 
12 més ús 

residencial 
Restaurants 232 Sí 156.000 m² 

Comerços  500 Sí 318.000m² 
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Hem realitzat un buidat exhaustiu de la premsa escrita, tant a nivell estatal 

com La Vanguardia, El País, El Mundo i El Confidencial com de premsa local, 

com l’Heraldo de Aragón i el Diario de Castilla la Manxa, i es copsa que 

existeixen més similituds que diferències entre els projectes fracassats. Les 

característiques comunes entre els projectes són: 

 Darrere dels projectes hi ha grups d’inversió estrangers 

relacionats principalment amb el joc i l’oci. El grup Harrah’s 

(igual que a Eslovènia) a Castella la Manxa. Internacional 

Leisure Development a Monegros i Sands a Las Vegas de 

Madrid.  

 L’oferta que s’ofereix es la de l’oci integrat sobre la base d’un o 

d’uns megaressorts. Es preveu alhora molta oferta d’usos 

primaris i secundaris, des de teatres passant per centres 

comercials, restauració, entre d’altres. 

 Es vol captar el turisme familiar. Aquest fet respon a què els 

tres projectes inclouen diferents parcs temàtics. El més 

espectacular és a Gran Scala, on s’havien projectat 17 àrees 

temàtiques diferents. 

 Es vol captar el turista de negocis. Tots ells preveuen 

construccions de pavellons de congressos i teatres, el més 

discret és el Don Quijote amb un aforament de 2.000 persones. 

El de Gran Scala i Eurovegas preveien una capacitat per a 

20.000 i 15.000 respectivament. 

 Es vol captar el turista luxós. La construcció, per exemple, de 

camps de golf, balnearis o hipòdroms, aquest últim a 

Monegros, pot respondre a la voluntat d’absorbir clients amb 

cert poder adquisitiu.  

 Es preveuen usos residencials. No tractem només amb un 

recurs turístic, sinó que realment es tracta de la construcció 

d’una ciutat del joc. El complex del Reino Quijote contemplava 

la creació de més de 2.000 vivendes, de les quals un 20% serien 

de protecció oficial. El Gran Scala, per la seva part, preveia una 

rambla plena d’habitatges que agruparia totes les activitats 

econòmiques i els casinos. Eurovegas, per la seva banda, tenia 

prevista la construcció de 12.000 habitatges. 

 Voluntat política per tirar endavant el projecte. El govern 

socialista de Marcelino Iglesias a Aragó afirmava que “tenim 

l’obligació que el projecte prosperi” (Heraldo de Aragón 15 de 

febrer de 2008). El govern també socialista de José Maria 
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Barreda de Castella la Manxa “el projecte és estratègic per la 

regió” (el Confidencial, 14 de desembre de 2013). I el govern 

del PP liderat per Ignacio González a la comunitat de Madrid 

“és un projecte per a Madrid i Espanya” (Telecinco, 24 de 

setembre de 2013). Tots els governs regionals implicats veuen 

els complexos del joc com una oportunitat estratègica en 

l’escala econòmica i social. 

 

Pel que fa les diferències més notòries entre els projectes caldria destacar els 

següents: 

 Projectes de diferents envergadures i ambicions. El de Gran 

Scala era el més ambiciós i el Reino de Don Quijote el més 

modest. 

 Ubicacions molt dispars. En el cas de Monegros es 

tractavad’un gran bolet aïllat. No existeix un turisme madur, 

però d’altra banda respon a la idea de Las Vegas, Macau i 

Atlàntic City. En el cas del Reino de Don Quijote es localitzava 

a pocs quilometres de l’aeroport de Ciudad Real, però tampoc 

presentava un turisme madur previ. En contrapartida, 

Eurovegas Madrid presentava un turisme consolidat, una 

imatge definida, i una gran concentració de població.  

 

D’altra banda, s’aprecia, partint de la informació tractada, que és tendeix a 

emfatitzar els beneficis econòmics i turístics, tal com ens alertava D. Walker 

(Vegeu: Nota 20). És un tret força característic entre les polítiques i els agents 

econòmics dels casinos. 

 La subordinació política cap als tres projectes gira al voltant d’encabir la 

legislació actual als complexos. El debat de la llei antitabac o les rebaixes fiscals 

en matèria del joc són dos exemples que ens mostren la predisposició i voluntat 

d’entendre el model del joc com una forma de desenvolupament econòmic i 

territorial.  
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7. Salou i la Costa Daurada 

En aquest capítol ens fixarem en caracteritzar turísticament la Costa 

Daurada i especialment Salou amb l’objectiu final d’avaluar com encaixaria BCN 

World a Salou i viceversa. 

 No coneixem si l’emplaçament de BCN World ha estat estudiat a fons, ni 

tampoc sabem els interessos reals que hi ha darrere de l’elecció de Salou. El que 

sí sabem és què s’espera un cercle virtuós entre Salou i BCN World, és a dir, que 

el benefici sigui mutu, o com a mínim, aquesta és la narrativa generada a la 

Costa Daurada, malgrat que no es disposi d’exemples pràctics que recolzin tal 

afirmació, perquè ni Las Vegas, ni Macau, ni Atlàntic City, ni Nova Gorica, eren 

turístiques abans d’implementar el model de joc, Salou sí, des de fa anys. 

Estadístiques en mà s’aprecia diverses característiques que defineixen el 

turisme de Salou: 

 És un gran node turístic a la costa del Mediterrani occidental.  

 Presenta molta estacionalitat. 

 Atreuen un turisme global i familiar. No existeix un turisme de luxe definit. 

 Caracteritza molt bé el que representa un destí de turisme madur.  

 

Només el municipi de Salou (sense comptabilitzar l’oferta de Port Aventura, 

Cambrils, Pineda, Tarragona i Reus) té 33.000 places hoteleres (29.390 de 

tres/quatre estrelles, zero de cinc estrelles).  A més compta amb 3.000 places de 

càmping (50% de segona categoria i 50% de primera categoria, cap de luxós)5253. 

Això el situa entre les deu primeres ciutats de tota Espanya en atracció de 

turistes i entre les cinc primeres en pernoctacions.  

Respecte l’estacionalitat, l’ocupació mitjana de l’1 de gener a 31 de desembre 

de 2013 és del 66%, descompost de la següent manera: 75% en hotels, 48% en 

càmpings, 55% en apartaments. En canvi, a l’estiu, a Salou la xifra d’ocupació 

s’eleva a nombres superiors al 90% segons fonts de l’Observatori Turístic de la 

Costa Daurada54.  

L’estacionalitat és un dels pretextos més utilitzats per l’Ajuntament de Salou 

per posicionar-se a favor de BCN World. El mateix alcalde de la localitat, Pere 

Granados, en una entrevista al Diari de Tarragona a l’estiu del 2014 declarava 

que aquest “era el gran repte per Salou i BCN World una de les solucions”.  

Pel que fa la procedència, el turisme de Salou és força global amb un 

predomini de turistes anglesos, russos, francesos, holandesos, però sobretot 
                                                           
52 IDESCAT (en línia). Xifres municipals de turisme, consultat el 1 de maig de 2015, disponible a www.idescat.cat 
53 FUNDACIÓ D’ESTUDIS TURÍSTICS COSTA DAURADA (en línia). Consultat 4 de març de 2015, disponible a 
www.pct-turisme.cat 
54 Idem. 
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espanyols (Vegeu: Gràfic 10). En contrapartida, quan augmentem l’escala i ens 

situem a la Costa Daurada55, els turistes internacionals són poc significatius, 

molt menors, per exemple, que la Costa Brava o Barcelona ciutat. 

 
Font:  Elaboració pròpia a partir del Patronat de Turisme de Salou 

 

Quant a turisme internacional llunyà, sobretot ens referim al xinès (que a 

priori voldria BCN World) no existeix ni a Salou ni a la Costa Daurada. De fet, 

no ha existit mai una tradició en captar el turista asiàtic. 

El perfil del turista més representatiu a Salou és el familiar, segons fonts del 

Patronat de Turisme de Salou amb dades de 2014. Un públic que, a més 

acostuma a ser molt fidel. Així ho indica l’índex de fidelització, què a Salou 

s’apropa al 80%, xifra superior que al context de la Costa Daurada. Això també 

ens indica la valorització positiva que els turistes tenen de la destinació.  

D’altra banda, el mal anomenat “turista de qualitat” no fa gaire acte de 

presència. De fet, segons dades d’Idescat, no hi ha cap plaça d’establiment 

hoteler de cinc estrelles en tot el municipi, ni tampoc és representatiu el turista 

congressista segons les mateixes fonts del Patronat de Turisme de Salou. 

El turisme que capta Salou és més aviat el de masses, el de sol i platja amb 

un embolcall d’oci nocturn i d’entreteniment familiar. La lluita per captar un 

tipus de turista, a priori, poc exigent, es fa d’acord amb el preu i no amb l’oferta.  

                                                           
55 PATRONAT DE TURISME DE SALOU (2014). Política de promoció turística del patronat de turisme de Salou 2014. 
Ajuntament de Salou. 
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2013 
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Per finalitzar aquest apartat, cal indicar que l’evolució de Salou en els darrers 

anys indica cert alentiment quant al nombre de turistes. El turisme madur de 

Salou sembla trobar-se en una fase que necessita una empenta, és a dir, 

reorientar el destí. Aquesta reorientació, per exemple, s’ha portat a terme a 

Mèxic (sol i platja) sobre la base d’una sèrie de casinos aïllats, encara que de 

forma dispersa en el territori.  

 

7.1  Port Aventura 

Port Aventura és avui un dels principals parc d’atraccions de tota Europa i, 

una infraestructura turística de vital importància per explicar l’èxit  de Salou. 

 El naixement de Port Aventura (1995) guarda relació amb els esdeveniments 

de BCN World i l’expansió del turisme. Port Aventura va néixer gràcies a les 

expectatives generades de Disney (Eurovegas Bcn amb BCN World) i és la 

Generalitat que acabarà impulsant el projecte en el moment que Disney es tirà 

enrere (de la mateixa manera que BCN World).   

 La majoria de parcs temàtics a Europa o com a mínim la idea de construir-

los, van sorgir a partir dels anys noranta, resultat de les característiques 

neoliberals i de l’èxit de Disney als Estats Units i, conseqüentment, l’afany 

d’exportar el model. 

R. Lanquar (1999)56, un dels científics socials que més han estudiat la 

dinàmica dels parcs temàtics (Vegeu: taula 7), defineix el concepte de la següent 

forma “ (...)supermercats d’oci, llocs de producció o consum de temps lliure, a 

preus de forfet, integrat en la tecnologia i la gestió moderna i les arts i els 

espectacles”. Una definició no molt allunyada del que podria significar BCN 

World. Des d’aquesta perspectiva, hi ha una complementarietat entre Port 

Aventura i el projecte dels casinos. Per això, els acords ja definits entre Port 

Aventura i BCN World són totals, com per exemple que el camp hoteler del parc 

d’atraccions absorbeixi part de la clientela dels megaressorts, o que des de BCN 

World s’instauri paquets turístics cap a Port Aventura. 

Taula 7. Característiques més comunes i significatives dels parcs temàtics 

 

Tenen una identitat 
temàtica que 
determina les 
alternatives creatives 

Tenen vocació 
comercial, 
fonamentalment 
restauració i botigues 

Contenen suficients 
atraccions, 
espectacles i sistemes 
de moviment per 
crear una visita d’una 
duració mitja 
superior a entre 5 i 7 
hores 

Incorporen 
tecnologies tant en 
els processos de 
producció com en el 
consum 

Contenen un o més 
ambients tematitzats 

Gestionen de manera 
centralitzada els 

Presenten formes 
d’entreteniment 

Generalment, encara 
que hi ha excepcions, 

                                                           
56 LANQUAR, R. (1991). Les parcs de Loirs. PUF, París. 
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processos productius 
i de consum 

ambiental (música, 
personatges o actors 
que actuen al carrer 
de forma “gratuïta”) 

tenen un sistema de 
preu d’admissió única 

S’organitzen com 
espais tancats amb 
accessos controlats 

Presenten elevats 
nivells de qualitat de 
producte, servei, 
manteniment i 
neteja. 

Té gran capacitat 
d’atracció entre la 
demanda familiar 

Presenten elevats 
nivells d’inversió per 
unitat d’atracció o de 
capacitat d’espectacle 

Font:  Elaboració pròpia a partir del llibre d’ANTON, S (2005). Parques Temáticos: Más allà 

del ocio, Ariel, Barcelona 

 

Taula 8. Tipologia dels parcs temàtics segons la seva demanda 

 

Tipus Inversió Visitants Atraccions Demanda 

De destí Superior a 250 
milions € 

A partir de 3,5 
milions 

Més de 50 Pot arribar a ser 
de més del 50% 

turística 
Regional Entre 100 i 250 

milions € 
Entre 1,5 a 3,5 

milions 
35-50 Fins un 25% 

turística 
Urbà Entre 80 i 100 

milions € 
Entre 0,7 a 1,5 

milions 
25-35 95% del entorn 

urbà 

 
Font; Elaboració pròpia a partir del llibre d’ANTON, S (2005). Parques Temáticos: Más allà 

del ocio, Ariel, Barcelona 

 

Els parcs regionals són seleccionats per atreure un nombre significatiu de 

visitants durant unes hores al dia. La major part dels visitants d’aquest tipus de 

parc provenen d’àrees situades en l’entorn de 100-200 km. Port Aventura no és 

un parc de destí com podria ser Disney a París. Malgrat això, atreu un nombre 

important de turistes per la seva localització i fins i tot, imatge turística. 

Una altra característica dels parcs temàtics l’aporta S. Antón (2006)57 quan 

parla sobre la dinàmica d’integració dels parcs en llocs d’oci i consum. Ell 

apunta que els parcs temàtics tendeixen a ampliar la demanda a través dels 

fluxos turístics, una idea que s’ajusta als patrons financers i operatius de la 

lògica de mercat. Per això són necessaris, seguint l’autor, nous equipaments a la 

perifèria que ampliïn l’oferta i així poder capturar nous al·licients pels futurs 

clients. 

En definitiva, la forma de creixement del Port Aventura, quant a nombre de 

visitants i despesa, variarà a partir de la construcció de BCN World, on ja no es 

basarà exclusivament en l’ampliació de l’oferta d’atraccions (i espectacles com el 

Cirque du Soleil) tant com la retroalimentació amb el parc de casinos. 

 

                                                           
57 ANTON, S (2005). Parques Temàticos: Más allá del cio. Ariel, Barcelona 
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7.1.1  Avaluació turística i econòmica de Port Aventura 

L’evolució de visitants (Vegeu: Gràfic 11) presenta i col·loca port Aventura 

entre els grans parcs temàtics d’Europa, solament superat per Disneyland a 

París. Endemés  els signes d’estacionalitat que presenten són menys aguts que el 

turisme de Salou. 

 

Font:  Elaboració pròpia a partir de la Fundació Port Aventura 

 

El problema de les dades, proporcionades per la Fundació Port Aventura és 

que darrere amaga altres realitats, com per exemple: 

 La meitat, tirant pel cap baix, són nens i, l’altra meitat són 

pares i mares que estan amb els seus fills. Aquest turisme 

familiar amb nens també és el predominant a la Costa Daurada 

segons la Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Daurada. 

 El radi d’atracció del parc és català. Més de la meitat dels 

visitants provenen de Catalunya 

  

Port Aventura també ens proporciona altra informació turística respecte el 

seu parc (Vegeu: Gràfic 12). Des de la perspectiva turística la relació entre les 

zones temàtiques hoteleres i el parc són poc significatius, fruit en bona part, per 

dos elements: 

 Pernocten a Salou o rodalia. 
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Gràfic 11. Evolució número de visitants Pot Aventura 
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 És un turisme d’anada i tornada el mateix dia, el que en 

terminologia turística s’anomena “visitant”. 

 

Font:  Elaboració pròpia a partir de la Fundació Port Aventura 

 

Des de la perspectiva laboral (Vegeu: Gràfic 13), segons les mateixes fonts de 

la Fundació58, s’aprecia que la major part dels llocs de treball són pels més joves, 

dels quals un 68% treballen en llocs amb poc valor afegit, des de la restauració a 

la neteja. Solament un 0,5% dels 1.900 treballadors del Port Aventura tenen 

feines de directius. Quant a tipologia de contractes un 33% de les feines són 

temporals, els quals tenen a veure amb l’estacionalitat del parc, encara que, 

menys que Salou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 PORT AVENTURA (2014). Informe anual de responsabilidad cooperativa, Fundació Port Aventura. 
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Gràfic 12. Nombre de visitants i pernoctacions a Port aventura i 
hotels temàtics adjacents a ell en 2012 
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El projecte Ferrari Land s’ubicarà a l’ala est de Port Aventura, a 

escassos minuts de Salou. En el primer any, segons fonts del 

mateix parc, s’espera 500mil visitants 

Font:  Elaboració pròpia a partir de la Fundació Port Aventura 

 

7.2  Parc Ferrari Land 

La propera construcció del Parc Ferrari a Port Aventura es podria sintetitzar 

amb la radiografia que fa Salvador Antón sobre els parcs temàtics i la forma de 

creixement. L’ampliació de l’oferta del Port Aventura per l’any 2016 és Ferrari 

Land, com en el seu dia va ser Shambalha (el 2013), el Barri Sèsam (el 2010), 

Gold River (el 2009), Furius Bacu (el 2007), i així successivament. Es tracta 

d’una oferta basada en noves atraccions (o espectacles) amb la missió d’atreure 

flux turístic i així obtenir major rendibilitat al parc. 
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Aventura en 2012 
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De totes maneres, existeix molta diferència entre construir noves atraccions 

del parc o un nou parc, com el Parc Ferrari.  Ni les ambicions ni les expectatives 

dipositades són iguals. En certa manera, estaríem parlant d’una cosa semblant a 

l’actuació del 2010 amb el Barri Sèsam, però tremendament més gran. El Parc 

Ferrari pretén ser, per tant, una pota més del Port Aventura, de la mateixa 

manera que ho és Costa Caribe Aigua Parc. 

La superfície que ocuparà és de 75 mil metres quadrats (més d’1 milió Port 

Aventura) i oferirà al visitant una combinació entre atraccions i espectacles dins 

de la temàtica de la marca Ferrari. L’atracció estrella serà l’accelerador vertical 

més gran d’Europa, superant amb velocitat i altura el Shambala, que fins al 

moment lidera aquest curiós rànquing. A més, comptarà amb un hotel temàtic 

de cinc estrelles amb l’atrezzo de la marca, el primer del món.  

La construcció del Parc Ferrari no només respon a la voluntat d’atreure més 

clients (es parla de 5-6milions entre tot Port Aventura), o si més no, no és 

l’única. Darrere del projecte hi ha la intenció i el convenciment de captar el 

turisme de luxe, fins ara poc significatiu a la Costa Daurada i Salou. Per 

descomptat, partint dels turistes amb poder adquisitiu s’obre una xarxa de 

cooperacions i complicitats entre el Parc Ferrari i BCN World.  

No obstant això, la capacitat d’atracció del parc, no tant pel turisme familiar 

sinó pel que fa al turista amb capacitat econòmica no està demostrat. El Parc 

Ferrari de Dubai, el primer i únic al món d’aquesta marca, és un parc que es 

podria considerar com a “urbà” (Vegeu: tipologia dels parcs realitzat per S. 

Antón, Taula 8), que complementa l’oferta lúdica de la ciutat i s’alimenta, 

fonamentalment, del turisme familiar que rep Dubai. Segons l’últim cens, a data 

de 2013,  foren 8 milions de turistes internacionals59. 

L’entrada del parc oscil·la, segons la pàgina oficial de Dubai60, entre els 40 a 

els 55 € (depenent de l’edat). A més s’ofereixen paquets de 100 € que inclouen la 

recollida i tornada, el viatge, guia i l’entrada. Xifres que no són molt allunyades 

dels preus del Port Aventura, ni tampoc molt allunyades de la realitat 

econòmica mitjana del turisme familiar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 DUBAI STATISTICS CENTER (en línia). Consultat el 15 de març de 2015, disponible a www.dsc.gov.ae 
60 FERRARI WORLD ABU DABHI (en línia). Consultat el 15 de març de 2015, disponible a 
www.ferrariworldabudabhi.com 
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7.3  Recapitulació de les dades més rellevants respecte 

Salou, Port Aventura i Parc Ferrari 

 

Salou  Port Aventura Parc Ferrari 

Majoritàriament turisme 

familiar amb nens  

Bones xifres de visitants Pretén incrementar el 

nombre de visitants al 

Port Aventura a 5-6 

milions 

Molta estacionalitat Menys estacionalitat que 

Salou 

Pretén absorbir el turisme 

luxós 

Gran concentració 

hotelera 

Turisme familiar amb 

nens 

S’espera una 

retroalimentació positiva 

entre el parc i BCN World 

Índex de fidelització molt 

elevat 

Àrea de captació 

immediata 

 

Basat amb el preu, no 

l’oferta 

Oferta d’ampliació basada 

en noves atraccions 

 

Turista global, però de 

proximitat total 

Poc valor afegit en matèria 

laboral 

 

És un turisme madur Poca retroalimentació amb 

els hotels temàtics del parc 

 

 

Font:  Elaboració pròpia  
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8.  El projecte de BCN World 

No és gens descabellat afirmar que BCN World és el resultat del fracàs 

d’Eurovegas a Barcelona, de la mateixa manera que en el seu moment també ho 

va ser Port Aventura amb el parc Disney. Existeixen, alguns paral·lelismes entre 

un i altre projectes, no només per l’evolució dels fets tant com pels agents que 

han intervingut. 

El projecte de construcció de casinos va ser anunciat el 7 de setembre del 

2012 pels impulsors del projecte; l’empresari immobiliari Enrique Bañuelos 

representant el grup Veremonte, el president de la Caixa, Isidre Fainé, el 

president de la Generalitat, Artur Mas, i alguns consellers del seu govern. 

L’anunci es feia poc després que Sheldon Aldeson, president de Las Vegas Sand i 

propietari de diversos casinos a Macau i, Las Vegas, i recentment establert a 

Singapur amb el faraònic Marina Bay, decidís portar el seu projecte a Madrid.  

Naixia, doncs, BCN World, un complex turístic de primer ordre, basat en el 

joc i la cultura del lleure. El projecte tarragoní és una petita porció d’allò que en 

el seu moment pretenia ser el projecte Eurovegas a prop de Barcelona, però es 

diferencia en què l’oferta turística de la Costa Daurada és més àmplia: Salou, 

Port Aventura i el proper Ferrari Land, juntament amb BCN World podria 

esdevenir la nova Orlando d’Europa, un dels centres d’oci més potents del 

continent.  

Gràfic 14. Evolució de BCN World fins a l’actualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

El projecte inicial de BCN World s’escapçà significativament al desembre del 

2013 (Vegeu: Gràfic 14). Veremonte va decidir no executar l’opció de compra 

•Eurovegas 
Barcelona 

•Grup inversor las 
Vegas Sand 

Gener del 2012 

•Bcn World 
•Grup inversor 
Veremonte 

Setembre del 2012 

 
•Veremonte no fa 
front al pagament 
dels terrenys de la 
Caixa. 

•A l'actualitat 
formen part del 
projecte les 
empreses 
Veremonte, 
Melco, Hard 
Rock, Ceasers, 
Value Retail, 
Melià i Port 
Acentura 

Desembre del 2014 
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Font:  Elaboració pròpia a partir de la Vanguardia, el País i el Mundo 

 

dels terrenys de la Caixa i la Generalitat va pendre el comandament sobre la 

gestió del projecte. Malgrat això, Veremonte continua lligat al projecte. 

Dels 6 complexos de casinos inicials, camps de golf, zona residencial per 

4.500 habitatges i el que s’anomena Beach Club (zona temàtica encarada cap al 

turisme familiar) han desaparegut. Pel moment, la Generalitat es centrarà 

únicament a construir 4 complexes de megaressorts. Els inversors que han sigut 

seleccionats per tenir una llicència de joc són; Melco Propiety, BCN IR2 

(Veremonte i Melco), BCN IR 3 (Veremonte i Hard Rock) i el Grup Peralada. 

A partir de l’estiu de 2015, i després de les al·legacions pertinents al nou pla 

urbanístic, aquestes empreses haurien de presentar el projecte definitiu i els 

diners per comprar les quatre parcel·les que s’atorgaran juntament amb les 

llicencies. Amb aquests diners, la Generalitat abonarà els 110 milions € que li 

deu a la Caixa en concepte de sòl. A partir del gener del 2016 s’haurien d’iniciar 

els primers moviments de terres. 

 

Taula 6. Les xifres d’Eurovegas Barcelona, de BCN World de Veremonte i 
el BCN World gestionat per la Generalitat 

 

  EuroVegas 
Barcelona 

BCN World amb 
Veremonte 

BCN World 
actual 

Any 2012 2012 2014 

Hectàrees  800 626  150 
Inversió inicial 14,2 mil milions 4,7 mil milions 4,5 mil milions 

Llocs de treball 
directes i 
indirectes 

200mil 40mil Entre 17 mil a 40 
mil 

Previsió de 
turistes 

15 milions al 2020 10 milions  Trencar amb 
l’estacionaitat 

Auditori, 
pavelló 

Sí Sí Sí 

Habitacions 36.000 Entre 15 a 20.000  Entre 8 a 10 mil 
(ball de xifres) 

Casinos 12 6 4 
Hotels 15 més ús 

residencial 
6 més 5500 

habitatges  
4 més 3500 

habitatges 
Restaurants Sí Sí Sí 

Centres 
Comercials 

Sí Sí Sí 

Camps de Golf Sí Sí No 

Teatre Sí Sí No 

Balneari Sí Sí No 
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L’elecció elegida per col·locar BCN World ja és el punt més “calent” de tota la 

Costa Daurada, en uns terrenys que ja es preveien per a usos turístics al costat 

de Port Aventura ( Vegeu: Imatge 7 i 8). 

 

Imatge 7 i 8. Vista àrea del Cap de Salou i adjacents, i vista àrea en 
perspectiva del Cap de Salou i adjacents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font:  Pàgina oficial de BCN World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Pineda 

Salou 
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8.1  Context polític i expectatives del projecte 

Segons Allen, Long, Perdue i Kieselbach (1998)61, des d’una perspectiva 

política i econòmica els beneficis laborals i econòmics d’un gran recurs turístic 

contraresten tots els costos socials i ambientals que pugui generar. 

En aquest sentit, hem avaluat la narrativa que sostenen la classe política 

espanyola per conèixer si es compleixen les idees dels autors abans citats 

(Vegeu: Taula 9). Es copsa que els arguments més utilitzats pels polítics 

espanyols són els beneficis econòmics, laborals i turístics, i d’altra banda, la 

predisposició en tirar endavant el projecte. 

 

Taula 9. Alguns arguments utilitzats per polítics per justificar 

BCN World i el turisme del joc 

Font:  Elaboració pròpia a partir de; (1),  Documental de la TV2 a el Escarabajo Verde “Las 

Apuestas de BCN World”. (2) El Mundo, a data de 19 de juny del 2012. (3), Hosteltur, a data de 

11 de novembre de 2013. (4), El Mundo, a data de 26 de juny del 2013. (5), Televisió de 

Catalunya, Mas-Colell defensa la rebaixa fiscal de BCN World per la competència internacional, 

a data de 17 de juny de 2013. (6) La Xarxa de Comunicació Local, Pere Granados, alcalde de 

Salou, sobre el projecte de BCN World, a data de 22 de gener del 2015. (7), Nacional Digital, Sí a 

BCN World, a data de 2 d’abril de 2014. 

 

 

 

                                                           
61 Extret de Ko, DW y Stewart, WP (2002). Un modelo estructural de las actitudes de los residentes  para el desarollo 
turístico. La gestión del turisme, 23. 

Personatge Càrrec Que en pensa Argument 

Carme Crespo Tinent alcalde de 
Tarragona 

"Generarà riquesa a un 
territori baix de 
perspectives".(1) 

Beneficis econòmics 

Percibal 
Manglano 

Ex conseller 
d’Economia fins al 

2012 de la 
Comunitat de 

Madrid 

"(…)seria molt beneficiós 
per millorar els nivells 

laborals."(2) 

Beneficis laborals 

J.Manuel Soria Ministre 
d'Indústria 

"Tenim que fer el impossible 
perquè Eurovegas vingui a 

Espanya".(3) 

Voluntat política 

Arturo 
Fernández 

President de la 
patronal de 

Madrid CEIM-
CEOE 

"(…) s'ha d'acollir amb els 
braços oberts i facilitar tot 

allò que garanteixi la 
inversió (4) 

Voluntat política 

Andreu Mas-
Colell 

Conseller 
d’Economia 

"(…) augmentarà la 
competitivitat catalana a 
nivell internacional"(5) 

Beneficis econòmics 

Pere Granados Alcalde de Salou " (…) és clau per captar el 
turisme familiar".(6) 

Beneficis turístics 

J. Fèlix 
Ballesteros 

Alcalde de 
Tarragona 

"(…) un model turístic que o 
el tens tu o el tenen els 

altres". "(…) és clau per 
captar turistes d'alt poder 

adquisitiu".(7) 

Beneficis turístics 
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9. Conclusions de BCN World 

En base a l’acumulació de fets analitzats al llarg del present treball i la 

voluntat de conèixer tant el que representa el model de joc com pels impactes 

que pot generar BCN World a Salou, extrèiem 5 àrees d’estudi: 

1. El model turístic del joc com a forma de creixement econòmic, 

social, territorial i local. 

2. Efectes en matèria turística.  

3. Efectes sobre el medi ambient, territori i trama urbana. 

4. Efectes laborals i econòmics 

5. Efectes socials 

6. Context polític sobre el qual tira endavant el projecte 

 

 

9.1  El model turístic del joc com a forma de creixement 

econòmic, social, territorial i local 

Des d’un punt de vista geogràfic, les transformacions socioeconòmiques i 

territorials que pengen d’una gran operació com BCN World han de ser 

importants. 

El model de desenvolupar una regió o un país sobre la base d’un turisme 

d’aquest tipus respon a termes de voluntat política, sobretot en aquells llocs on 

reuneixen una sèrie de característiques motivades o que formen part del sistema 

capitalista. De la mateixa manera, com afirma J. Ivars (2011)62, l’aplicació d’un 

altre model turístic també forma part de la voluntat política. 

La predisposició política vers el turisme va ser evident durant la dècada dels 

setanta i vuitanta. Per exemple, quan alguns hotelers espanyols van poder 

internacionalitzar-se63, amb predilecció pels règims dictatorials, com ara; la  

Indonèsia de Suharto, la Cuba de Castro, la República Dominicana de Trujillo o 

amb monarquia Alauita al Marroc64. Els hotelers pogueren passar de fer 

acumulació de capital basada en l’explotació de treballadors a fer-ne d’ampliada 

fonamentada en l’empobriment d’aquests països. D.Harvey (2003)65 denomina 

aquest procés com acumulació per despossessió.  

                                                           
62  J. IBARS (2001). Planificación y gestión del desarollo turístico sostenible: propestas para la creación de un sistema de 
indicadores, Instituto Universitario de Geografia, Comisión Europea 
63 BLAZQUEZ, M (2012). El capitalisme turístic balear, Cultura obrera. 
64 Idem. 
65 HARVEY, D (2003). The new imperialism. Oxford University Press. 
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D’altra banda i en aquest mateix sentit, E. Cañada (2012)66 ens resumeix en 

cinc punts quins són els efectes de la internacionalització hotelera: 

 Extracció de rendes de treball. 

 Redefinició de les normatives en favor del capital. 

 Competència amb l’empresari local. 

 Extracció i privatització de recursos naturals 

 Desplaçament territorial. 

 

Per la seva banda, D. Harrison (1945)67 ens parla dels “ghettos turístics”, 

enclavaments turístics tallats pels patrons occidentalistes i consumistes que 

només es preocupen en acumular capital individual i deixen a la seva sort, o 

pitjor encara, desafavoreixen a la resta del territori68. Això simplement vol dir 

que els únics beneficiats són les empreses inversores i no els territoris, que a 

més a més, es fomenten mitjançant grans costos públics en forma d’inversió per 

tal de no entorpir i facilitar l’activitat operativa turística.  

Tot això es pot resumir en allò que E. Gormensen (1997) anomena la 

perifèria turística69, caracteritzat perquè la presa de decisions es fa lluny del lloc 

turístic. La perifèria turística, per tant, la podem definir mitjançant tres ítems: 

 Voluntat política i grans costos públics (sense retorn). 

 Intervenció de les grans elits econòmiques, principalment 

estrangeres al lloc d’implantació. 

 Colonització de matèria primera, el sòl, per la creació de 

recursos creats i per ser consumits intensivament. 

 

Si apliquem aquest concepte de perifèria turística al projecte de BCN World, 

trobem que implica una relació poc favorable per al territori  i la seva gent.  

A més, la base d’aquest model és continuista en el temps. Està basat en el 

traspàs de recursos i valors públics i socials a favor de l’ús privat i la lògica de 

mercat. Altres elements que també connoten continuïtat en el temps són: 

 S’aposta per la construcció, el totxo i la inversió immobiliària. 

                                                           
66 CAÑADA, E.(2012). El turismo en el inicio del milenio, Colección Thesis, Madrid. 
67 Extret d’ESPUÑA, E (2010). Una aproximación al papel del turismo en el desarollo, Universitat de Barcelona. 
68 El Carib com a gran representatn d’aquesta teoria, que des de l’aparició del turisme baixen posicions en l’escala I.D.H i 
el de la Producció Interior Bruta). 
69 GORMENSEN, E. (1997). The impact of tourism on coastal areas. Geojournal. 
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 Dependència del capital estranger. Hi ha la necessitat de grans 

capitals per tirar endavant el projecte i aquests no 

s’aconsegueixen en el territori. 

 Producte fixat al territori que requereix ser consumit in situ 

afavorint així el turisme de masses. 

 Producte a curt termini, que respon majoritàriament a la 

característica essencial del capitalisme i la necessitat 

continuada del model del turisme de joc a reinventar-se per no 

perdre competitivitat. 

 No queda clar com seran les sinergies cap als altres sectors 

econòmics. 

 S’encara a satisfer només al turista, prioritzant sempre els 

interessos del visitant en detriment dels ciutadans locals. 

 Existeix un problema de cost d’oportunitat dona que s’ignora el 

paper de la innovació i la tecnologia com a model productiu.  

 

La Comunitat Europea, amb la Nova Agenda Europea per al Creixement 

2020 o els programes LEADER aposten per creixements endògens i sostenibles. 

Totes les administracions vinculades al desenvolupament econòmic, des de la 

més petita fins a la més gran, com afirmen A. Russo i S. Salaidé (2013)70, alerten 

i recomanen altres formes de creixement més endògens, és a dir, que la inversió 

vingui localment. 

Russo i Saladié, professors de la Universitat de Rovira i Virgili, en l’avaluació 

sobre els impactes de BCN Wolrd l’any 2013, afirmen que els aspectes 

territorials de Tarragona, tant com el Pla Estratègic del Camp de Tarragona, 

com el Govern de la Generalitat fins a la Diputació de Tarragona i les comarques 

i municipis implicats plantejaven models de desenvolupament territorials que 

no tenen res a veure amb allò que suposarà BCN World.   

Endemés, el model turístic “fordista” basat en atreure el major nombre de 

turistes (el que podríem anomenar també el turisme de masses, per exemple el 

de BCN World) s’estavella amb la construcció d’allò que s’ha anomenat el nou 

turisme71 (Vegeu: Gràfic 15). 

 

 

                                                           
70 RUSSO, A. i SALADIÉ, S (2013). BCN World, el desencaix d’un projecte. 
71 CLADERA, M. I MUNAR, J. i OCI, T (2010). La importància de la diversitat en la planificació i gestió d’un nou model 
turístic. 
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Gràfic 15. Característiques del nou turisme 

 
Font:  Elaboració pròpia a partir de CASTIÑEIRA, C. i OROZCO, J. i REBOLL, J (1995). 

Turismo y organización del territorio: desajustes de un modelo de implantación y nuevas 

estrategies. Cuadernos de Geografia. I també de BAÑULS, A. i RODRIGUEZ, A. (2007). El 

capital humano como factor estratégico para la competividad del sector turístico. Cuadernos de 

turismo 

 

 El nou turisme no mesura l’èxit turístic a partir del creixement, el qual 

condueix a la competitivitat, sinó que el quantifica a partir del creixement 

qualitatiu, en clau sostenible, i la competitivitat. En la taula següent (Vegeu: 

Taula 10) sintetitzem les concordances i les diferències entre el turisme del joc i 

el nou turisme amb la fi de comprovar la vigència o caducitat del model de joc.   

Taula 10. Concordances i diferències entre el turisme del joc i el nou 
turisme 

 

Nou turisme Turisme del joc 

Fer ús de les noves 

tecnologies i basats en la 

innovació. 

No és tracta d’un producte nou. S’inventa a partir dels 

noranta a Las Vegas 

Orientat al consumidor, 

flexibilitat del producte i, 

integració diagonal cap a 

altres sectors. 

És un producte molt homogeni i amb poca flexibilitat. 

Endemés la dependència a capital estranger dificulta els 

processos de canvi. 

 

NOU TURISME 

Flexibilitat 

Segmentació 

Integració diagonal 

Conciència 
mediambiental 

Tecnologia 

Sistemes d'informació 

Ràpida difusió 

Utilització integrada i extensa 
 

Producció 

Innovació 

Integració diagonal 

Marketing de 
productes integrats 

Orientació cap al 
consumidor 

Producció flexible 

 

 

Gestió 

Atenció personalitzada 

Gestió del rendiment 

Preus innovadors 

Segmentació del mercat 

Llarg termini 

 

 

 

Consumidors 

Viatjers 
experimentats 

Heterogenis 

Impredictibes 

Major exigència 

Flexibilitat 

Proximitat i caps 
de setmana 
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Producte a llarg termini, 

amb preus innovadors  

Producte a curt termini. Necessitat de renovar-se 

contínuament. D’altra banda és lluita pel preu, no per 

l’oferta 

 

Turisme de proximitat Principalment, el seu radi d’influència és immeditat 

Consciència 

mediambiental 

Ús intensiu de sòl, recursos i energia 

Atraccions fora de 

temporada 

No presenta gaires signes d’estacionalitat 

Serveis de qualitat i major 

exigència 

Hotels de quatre i cinc estrelles. Serveis exclusius per 

fidelitzar el consumidor.  

Sinergies positives cap a 

altres sectors econòmics 

És un producte força individualista. De totes maneres, el 

consumidor presenta poca mobilitat i poc interès cultural 

vers l’entorn 

  

Segmentació del turista Massificació. Necessita alts índex d’ocupació hotelera 

Font:  Elaboració pròpia a partir deCASTIÑEIRA, C. i OROZCO, J. i REBOLL, J (1995). 

Turismo y organización del territorio: desajustes de un modelo de implantación y nuevas 

estrategies. Cuadernos de Geografia, i també de BAÑULS, A. i RODRIGUEZ, A. (2007). El 

capital humano como factor estratégico para la competividad del sector turístico. Cuadernos de 

turismo 

 

La mateixa Generalitat, en el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-

201672 identifica quines vies estratègiques ha de seguir el territori català. En 

l’apartat final de diagnosi es presenta les debilitats, amenaces, fortaleses i 

oportunitats (DAFO) i es constata que l’amplíssima majoria no quadren amb el 

que representa BCN World (Vegeu: Taula 11). 

La diagnosi del Pla Estratègic conclou que “(...) el repte (referint-se a 

Catalunya) principal d’equilibrar la quantitat amb la qualitat del turisme. Un 

repte que pot assolir, ja que disposa de prou recursos, però que només serà 

possible amb una nova orientació en la governança del turisme”. 

 

 

                                                           
72 GENERALITAT DE CATALUNYA (en línia). Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016, consultat 20 de març 
de 2015, disponible a www.gencat.cat 

http://www.gencat/
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Taula 11. Punts més rellevants del Pla estratègic de turisme de Catalunya 
2013-2016 (DAFO) que qüestionen característiques que defineixen el 

model del joc 

Debilitats  Amenaces  Fortaleses  Oportunitats  
“Herència 
d'un model 

turístic basat 
més en la 

quantitat que 
en la qualitat, 
especialment 

a la costa” 

 
“La crisi 

econòmica 
dels mercats 

emissors 
prioritaris” 

 
“Demanda i 

oferta creixent 
de serveis 

turístics de 
qualitat” 

 “Desenvolupament 
de l'economia 

verda i un turisme 
sostenible com a 

eina de 
competitivitat” 

 

“Degradació 
del paisatge, 

la matèria 
primera del 

turisme” 

 “Augment de 
la 

conflictivitat 
social de la 

crisi” 

 
“Gran 

diversitat i 
riquesa de 
recursos 

turístics en un 
espai 

abastable” 

 “Potenciació de les 
sinergies 

turístiques entre 
els territoris i els 

actors” 

 

“Baix ús de 
les noves 

tecnologies i 
baixos nivells 
d'innovació” 

 “Augment de 
la 

competència 
global, tant en 
productes de 
valor afegit 
com de baix 

cost” 

 
“Baix ús de les 

noves 
tecnologies i 
baixos nivells 
d'innovació” 

 
“Construcció 
d'una imatge 
internacional 

potent de 
Catalunya com a 
país basada en 

valors com ara el 
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l'estil de vida (…)” 
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Font:  Elaboració pròpia a partir del DAFO del Pla Estratègic de Catalunya de Turisme 

 

La Generalitat insisteix en la necessitat de fer un canvi. El model que 

representa el joc, sigui per esgotament o per necessitat, sembla caduc. No 

adaptar-se a la nova tendència turística i continuar amb un vell model pot ser 

un greu error. La reforma del turisme madur de Salou a costa d’un model en què 

els tècnics de la mateixa Generalitat posen en dubte  i que, endemés, s’estavella 

amb la nova tendència turística, podria resultar una aposta arriscada.   

La concentració territorial i l’excessiva dependència d’un producte són les 

dues problemàtiques més rellevants del model de joc. L’obtenció d’avantatges 

competitives a través d’economies d’escala respon al convenciment de què el 

creixement aporta competitivitat.  
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9.2 Efectes en matèria turística 

Pel nou turisme, al que hem fet referència anteriorment (Vegeu sobretot: 

Taula 10), l’èxit turístic ve en funció de les sinergies positives provocades a tot 

allò (des dels sectors econòmics, al territori i la seva gent) aliè al producte o al 

projecte o la idea turística i tot dins d’un marc ben definit que respecti el medi 

ambient73. Per descomptat, l’èxit serà ple sempre i quan existeixi un règim 

acotat que enquadri millor l’encaix entre ciutadà i turista, avui en dia totalment 

desvirtuat. Alguns autors com P. Hall (2000), G. Priestley i J. Lludés (2007)74 

fan referència també al turisme sostenible (Vegeu: Representació 16).  

Gràfic 16. El turisme sostenible 

 

Font:  Elaboració pròpia a partir de l’article de LLURDES i PRIESTLEY, veure nota 62 

 

Els principis del turisme sostenible es van aprovar el 1995, a la Carta del 

Turisme Sostenible de Lanzarote, que va posar a nivell mundial els fonaments 

per a un turisme diferent basat en l’equilibri entre els objectius socials, 

econòmics i ambientals. L’OMT, per la seva banda, ens parla d’aquest concepte 

de turisme amb les següents paraules “fa referència a les necessitats dels turistes 

actuals i de les regions receptores i al mateix temps protegeix i fomenta les 

oportunitats per al futur. S’entén com una via cap a la gestió de tots els recursos 

                                                           
73 BOSIO, R (2012). Más allà del capitalismo. Propuestas para  salir de la crisis social, medioambiental i económica. 
Editorial Polupar, Madrid. 
74 LLURDES, J. i PRIESTLEY, G (2007). El turismo en el marco de la estrategia de planificación sostenible general en 
Cataluña. Boletín de la Asociación de Geografos Españoles, vol. 38. 
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de forma que puguin satisfer les necessitats econòmiques, socials i estètiques, 

respectant al mateix temps la integritat cultural, els processos ecològics 

essencials, la diversitat biològica i els sistemes que sostenen la vida” (OMT, 

1993).   

En canvi, l’èxit turístic per BCN World fa referència a la conveniència del 

projecte, atenent a la relació que existeix entre els recursos emprats per obtenir-

lo i aquells dels quals es disposa. Expressat amb termes econòmics parlaríem de 

la rendibilitat econòmica i turística de BCN World. Així que, en principi i, 

atenent a tota la informació treballada al capítol anterior i aquest sobre el nou 

turisme i el turisme sostenible, l’encaix entre el model que representa BCN 

World amb la tendència turística actual sembla, com a mínim, complicat. 

En aquest capítol, però, ens volem centrar bàsicament en la viabilitat 

turística de BCN World i, sobretot, com s’encabeix aquest  dins del marc madur 

de la Costa Daurada i, especialment, Salou.   

 

9.2.1 Els megaressorts d’oci integrat com a vector fonamental de 

competitivitat 

El fracàs d’Atlàntic City projecta una ombra massa allargada per no tenir-la 

present. BCN World no és un casino aïllat o una sèrie de casinos pròxims entre 

ells, sinó que pretén ser alguna cosa més, i per consegüent quadra amb l’èxit 

turístic aparent de les destinacions que hem anat analitzant. 

L’èxit turístic de Las Vegas i Macau es basa en la idea del megaressort, oferta 

d’oci integrada a l’hotel–casino, el qual esdevé una motivació principal o 

l’excusa per visitar-lo. En canvi a BCN World no sembla tan obvi que existirà 

una oferta d’oci integrada a l’hotel casino, o com a mínim, no pretenen 

exclusivament fer-ho de la mateixa manera que a les ciutats de joc consolidades, 

perquè a Salou existeix un turisme madur basat ja en l’oci. En aquest sentit, les 

retallades del projecte a finals del 2014 han afectat principalment a l’oci, com 

ara la cancel·lació del gran complex de golf (es vol aprofitar, explícitament, el 

camp de golf instal·lat a la Pineda) o la zona temàtica que s’havia de construir 

limítrofa al projecte tarragoní. 

A priori i d’acord amb les complicitats que hem observat entre els recursos 

turístics de la Costa Daurada75, principalment són; Salou, Port Aventura i 

Ferrari Land, cal intuir que, aquests seran l’oferta integrada de BCN World i, 

per tant, seran recursos complementaris de BCN World. Aquesta narrativa 

construïda no és una qüestió menor, perquè certament existeix una paret molt 

fina entre la complementarietat i la competència. És a dir, els recursos turístics 

                                                           
75 Des de Port Aventura s’està treballant per crear “pàquets turístics” que incloguin hotel de BCN World+entrada als dos 
parcs, Port Aventura i Parc Ferrari Land. 
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de la Costa Daurada seran competència amb BCN World? O, en canvi, actuaran 

en règim de complementarietat?  

Per als promotors del projecte i polítics locals, amb Pere Granados (alcalde 

de Salou) al capdavant, la retroalimentació entre uns i altres és la gran fortalesa 

del projecte. Ara bé, cal tenir en compte la poca mobilitat del turista que 

consumeix el joc i el poc interès per l’entorn cultural i natural (sol i platja, per 

exemple) que presenten aquest tipus de turistes. 

 

9.2.2 Alts índexs d’ocupació hotelera per garantir la viabilitat 

turística 

La Costa Daurada i especialment, Salou, presenten índexs d’ocupacions molt 

dispars entre l’estiu i l’hivern. Conscients d’aquesta dicotomia, els promotors 

turístics, privats i públics, lluiten per aconseguir atreure turistes en els mesos no 

estivals. Saloufest, per exemple, atreu un gran nombre de turistes al març. 

També la festa del Cos Blanc, a principis de febrer, és capaç d’atreure 100.000 

visitants durant un dia. Les iniciatives, però, no serveixen per allargar l’estada 

dels turistes ni per captar-ne de nous. 

Salou abraça BCN World com la solució a l’estacionalitat. Trencar amb els 

desajustos temporals és l’excusa principal. Es parteix de la idea que s’està 

incrementant (a escala planetària) la demanda de sol i platja combinada amb 

altres activitats76, malgrat que no és menys cert que cada cop més, el nou 

turisme, busca la singularitat i l’exotisme en les destinacions. 

D’altra banda, mai es parla de redistribuir el turisme durant l’any sinó que la 

voluntat és la de quantitat, és a dir, que en vinguin molts durant tot l’any. Per 

exemple, en aquest sentit, l’estiu de 2014 Salou s’agermanà i s’emmirallà en 

Benidorm. L’objectiu és conèixer en primera mà les claus de l’èxit de la ciutat 

alacantina, que l’any 2013 aconsegueix 11 milions de turistes, dels quals gairebé 

la meitat a l’hivern. Granados firma un conveni de col·laboració a canvi 

d’assessorar Terra Mítica perquè esdevingui un pol d’atracció major. 

També és interessant tenir en compte que Port Aventura presenta una 

marcada estacionalitat, malgrat que no tant com Salou, i que els hotels temàtics 

del parc no acaben de captar el turista que el visita. El Parc Ferrari, per la seva 

part, cal preveure que també presentarà estacionalitat. No deixa de ser un 

apèndix de Port Aventura i, conseqüentment, sembla indicar que no esdevindrà 

una atracció principal. 

Perquè BCN World trenqui amb l’estacionalitat hauria d’esdevenir una 

motivació principal generada per l’atracció del megaressort, igual com passa  

                                                           
76 PLAN DEL TURISMO ESPAÑOL HORIZONTE 2020 (en línia), consultat el 21 d’abril de 2015, disponible a 
http://www.tourspain.es/ 
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Las Vegas i Macau. En xifres i tirant pel cap baix (ocupació del 75%) estaríem 

parlant entre 8.000 a 12.000 turistes per setmana que pernoctarien a BCN 

World.  

Sempre i quan trenqui l’estacionalitat, l’entrada notable d’un hipotètic flux 

turístic pot comportar una batalla entre l’oferta d’allotjament de tota la Costa 

Daurada, i especialment a Salou a curt termini, on ja existeix una forta 

competència hotelera derivada de l’alta concentració d’allotjaments (Vegeu: 

Imatge 9). 

Imatge 9. Concentració hotelera a un radi pròxim de 1000 metres de BCN 
W
o
r
l
d 

   

 

 

 

 

 

Font:  Elaboració pròpia a partir de Google Maps, IDESCAT i Trivago (www. trivago.es) 

 

Un dels probables resultats d’una excessiva competència hotelera pot ser la 

d’enfortir la lluita pel preu i no per l’oferta. Això podria acabar generant un 

turisme de low cost, amb repercussions negatives a tots els sectors econòmics de 

la ciutat i incrementant, per exemple, la precarització laboral, tal com indica 

Hugo Rovira77 director general de NH Hoteles. Una idea, d’altra banda, que T. 

Brenan (2003) ja suggereix quan parla dels efectes de potenciar un tipus de 

turisme intensiu.  

En contraposició, però, tal com indica B. Alcazar (2010)78, una excessiva 

concentració hotelera pot esdevenir al sorgiment de “productes substitutius”, 

destacant l’existència d’altres modalitats d’allotjament alternatius. 
 

9.2.3 Turista de proximitat o àrea d’influència immediata 

                                                           
77 Entrevista a Hugo Rovira, el 2 de febrer del 2014 al diari EL PAIS  (en línia). Consultat el 18 d’abril de 2015, disponible 
a http://economia.elpais.com/ 
78 ALCAZAR, B (2010). Situación actual  y perspectivas del marketing en la industria hotelera española, Universidad de 
Málaga. 
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Tal com hem anat mostrant en la primera part del treball, el turisme del joc 

rarament aconsegueix captar turisme internacional llunyà. 

Així doncs, caldria posar en dubte les expectatives explicites de BCN World 

quan parlen de captar els turistes internacionals, fonamentalment d’origen 

xinès. A més, cal sumar el fet que a la Costa Daurada el turisme asiàtic és 

testimonial i que d’altra banda, aquests turistes poden consumir el producte de 

turisme de joc al costat de casa, com reflecteixen les estadístiques turístiques de 

Macau, on  el 97% dels visitants són de procedència asiàtics.  

És de preveure que el turista que visitarà BCN World procedirà d’un radi 

pròxim, previsiblement d’aquells llocs on ja existeixi flux turístic cap a la Costa 

Daurada. Cal destacar, en aquest sentit, França, Alemanya, Benelux, Gran 

Bretanya, Itàlia, centre d’Europa i, òbviament Espanya i Catalunya, que hauria 

de ser la gran font de captació de BCN World, de la mateixa manera que ho és de 

la Costa Daurada, Salou i Port Aventura. D’altra banda, però, un gruix d’aquests 

catalans, com passa ara a Port Aventura, no pernoctaran al complex. Per la qual 

cosa, utilitzant el terme exacte s’haurien de considerar visitants, i no turistes.  

En el cas de BCN World, la població que viu dins d’un radi d’atracció de 

visitants que no pernocten és força inferior a la de Las Vegas, Macau i Atlàntic 

City, però semblant a la de Nova Gorica. La regió eslovena atreu anualment 2,8 

milions de visitants, no turistes, dels quals l’amplíssima majoria vénen de la 

frontera italiana. 

Endemés, s’està produint un canvi important pel que fa a la mobilitat i 

demanda dels turistes, el que anteriorment hem definit com el nou turisme. La 

tendència i evolució del canvi enforteix precisament el turisme de proximitat, 

demandes a productes de molta qualitat i diferenciats però emmascarats amb el 

fenomen de low cost, i l’augment del nombre de desplaçaments, caracteritzats 

per caps de setmana i ponts. Aquesta transformació i/o evolució turística podria 

tenir efectes importants sobre BCN World. 

La transformació i/o evolució del turisme i dels turistes incrementen les 

possibilitats d’èxit del projecte tarragoní en augmentar substancialment el 

llindar de població emissora. D’altra banda, però, el turista low cost de cap de 

setmana més un low cost hoteler esdevingut per una excessiva competència 

hotelera comporta, lògicament, la suma de dos turismes barats (Vegeu: 

Representació 17). 

Gràfic 17. El low cost total? 
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Dins del turisme de proximitat cal valorar també la demanda directa del joc. 

En principi, el gruix més important de persones que absorbirà BCN World, 

vindrà d’Espanya, i aquí la demanda d’oci vinculada al joc és gairebé residual. 

Les xifres que pengen de la Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri 

d’Hisenda i Administració Pública reflecteix que la importància del joc en els 

casinos és més aviat reduïda (Vegeu: Gràfic 18), i que el nombres de casino s’ha 

reduït d’ençà de 2008 fins arribar als 3779 casinos a data de 2013 (en 2008 eren 

43 casinos). Tanmateix, segons les mateixes fonts, els ingressos nets per casinos 

haurien davallat del màxim aconseguit el 2005 en 8,9 milions d’euros, a 4,4 

milions el passat 2013, tot indicant que la crisi econòmica hauria afectat aquest 

sector, entre altres causes80.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gràfic es copsa que la modalitat de joc del casino és la tipologia de joc menys freqüentada.  
Font:  Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri d’Hisenda i Administració Pública.  

                                                           
79 La majoria d’aquests casinos s’agrupen en l’anomenada Associoacion Espanyola de Casinos. Segones les dades 
d’aquesta associació, 28 casinos en són membres, tot destacant Grup Peralada, Grupo Madrid, Grupo Nervión i Casinos 
Tenerife. Però potser l’empresa espanyola més important és CIRSA, amb 116 casinos repartits en 7 països, 4 d’ells a 
Espanya. 
80 A part de la crisi, també han afectat al joc la llei antitabac i noves regulacions i legislacions en matèria de joc. 
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Sobre la demanda del joc a Espanya, destaca l’estudi A. Gómez (2013)81, en 

què analitza la demanda del joc sobre la base d’un mostreig de 1.000 individus 

entre 18 a 75 anys (Vegeu: Taula 12). Els resultats no difereixen dels del 

Ministeri d’Hisenda, però ens reflecteixen que la demanda majoritària dels 

casinos recauen al grup de població amb més poder adquisitiu. 

Taula 12. Persones que juguen al casinos 

Font:  Elaboració pròpia a partir de l’article de GÓMEZ, veure nota 68. 

Per finalitzar aquest apartat considerem important comentar el treball de 

camp realitzat al casino de Tarragona els dies 27 d’agost de 2014 i 29 de 

desembre de 2014, aquests amb dies laborals, i els dies 21 de febrer de 2015 i 7 

de març de 2015, aquests en caps de setmana. De l’observació realitzada, podem 

apuntar les següents conclusions:  

 Poca afluència de gent en relació a la capacitat del casino. 

 Clients majoritàriament tarragonins i poca presència de 

turistes. 

 Una bona part de la clientela amb cert poder adquisitiu, encara 

que difícil de comptabilitzar. 

 

                                                           
81 GÓMEZ, J.A. (2013). Metodología para el estudio del juego de azar presencial en Espanña. Sesgos derivados de la 
deseabilidad scial en el juego de azar, XI Congreso Español de Sociología. 
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9.2.4 Perfil turístic 

Els perfils turístics que capta el turisme del joc són bàsicament el familiar 

(sense nens menors), el luxós i el de negocis. 

Pel que fa el primer, el familiar, ja és el perfil majoritari que visita la Costa 

Daurada. Un tipus de client que busca a Salou el sol i la platja. Un client poc 

exigent i repetidor, com indica l’elevat índex de fidelització. És a dir, ras i curt, 

un turista que ja sap on va. Una hipotètica disminució de l’índex de fidelització 

comportaria la pèrdua de molts turistes. Pot afectar BCN World  a la valorització 

del destí de Salou? 

El turisme familiar que té Salou i Port Aventura, segons fonts de 

l’Observatori turístic de las Costa Daurada, és composa per pare, mare i fill(s), 

en un 55% en el cas de Salou, i una xifra, per descomptat, superior a Port 

Aventura. El restant 45%, parelles de joves, adults i jubilats han de ser els que 

potencialment consumeixin BCN World. 

Quant al perfil d’alt poder adquisitiu, les estadístiques reflectides per Gómez 

indiquen que són els que consumeixen més aquest producte. D’altra banda, hem 

vist com en les ciutats del joc consolidades, l’oferta comercial i d’oci van dirigits 

majoritàriament a aquest segment de població. També en el cas dels projectes 

fracassats a Espanya. Tots ells preveien recursos turístics relacionats amb 

individus amb cert nivell adquisitiu. En canvi, a Salou aquest tipus de turista 

pràcticament no existeix (tal com reflecteix l’absència d’hotels cinc estrelles) 

(Vegeu: Gràfic 19), i encara menys amb la davallada del turisme de procedència 

rus dels darrers anys. 

Es comptabilitza a Salou 36.072 places entre càmpings, hotels i pensions. No hi ha places 

d’hotels cinc estrelles, ni places de càmpings de luxe, ni tampoc de tercera i allotjament rural. 

Font:  Elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

d'1 estrella

de 2 estrelles

de 3 estrelles

de 4 estrelles

Hostals i pensions

Càmping de primera

Càmpig de segona

Nombre de places 

Gràfic 19. Places d'hotels i càmpings a Salou a l'any 2014 
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El parc Ferrari Land respon a l’intent de captar aquest turista amb més 

recursos i, a l’hora, que el benefici s’expandeixi cap a BCN World. Malgrat això, 

no queda molt clar si s’acompliran les expectatives del nou parc. 

Pel que fa l’últim perfil, el de negocis, les xifres de Las Vegas i Macau són 

notables i claus per obtenir un balanç favorable de turistes a finals d’any. La 

ciutat de Nevada, per exemple, l’interès pel turisme de negocis ve de lluny, quan 

la ciutat es va veure obligada a reinventar-se. Tots els projectes de joc construïts, 

o projectats però no construïts, a partir dels noranta, contemplen centres de 

congressos, fires, seus d’empreses o temàtiques similars.  

Les bones condicions climàtiques de Salou i l’oferta d’oci de què disposa la 

regió, (que en darrera instància és el que busquen aquests perfils de visitants), 

juga a favor del projecte tarragoní. En contrapartida, Barcelona, situada a poc 

més de 100 km de Salou ja és un centre de negocis de primer ordre mundial, on 

es celebrem congressos com ara el Mobile World Congress, Smart City, 

Alimentaria, Meeting Point, entre d’altres. No coneixem cap lloc al món on 

existeixin dos pols d’atracció turística relacionats amb els negocis a tant poca 

distància. 

 D’altra banda, rarament Barcelona es deixaria escapar aquest tipus de perfil 

turístic, el qual també es caracteritza per tenir un bon nivell adquisitiu. Segons 

fonts de Turisme de Barcelona,  l’any 2012 van ser 3 milions de persones, amb 

un increment del 95% amb un període de 20 anys. L’aposta de Barcelona cap 

aquest tipus de turisme no ha sigut casual, sinó que ha sigut treballada a molts 

anys vista, com afirma Pere Camprubí director de la Fira de Barcelona a unes 

declaracions al diari del País el 27 de gener del 2015. 

 

9.2.5 Imatge turística 

La imatge turística és el que acaba impulsant l’atracció per a viatjar a una 

destinació. Sense una imatge favorable i ben definida de sol i platja no hi 

haurien tants turistes ni a Salou ni a la Costa Daurada. 

Els turismes madurs normalment tendeixen a enfortir la seva marca sobre la 

base de donar més valor afegit al destí. Albert Vancells i David Rodríguez82 

apunten que la complementarietat del joc podria ser aquest valor afegit, és a dir, 

podria representar un agent eficaç per impulsar un turisme madur com el de 

Salou amb signes d’estancament.  

El problema és que el turisme del joc, i sobretot el joc en sí, s’associa amb un 

sentit negatiu, derivat de la relació implícita amb la delinqüència, l’estafa, la 

prostitució, les drogues, la corrupció, entre d’altres. 

                                                           
82 ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA UAB. Aportacions dels professors i investigadors 
de l’EUDTH UAB, Albert Vancells i David Rodríguez a uns articles sobre l’eclosió dels megaressorts vinculats amb el 
turisme del joc, publicat a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB. 
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La convergència d’aquests factors pot arribar a alterar i modificar la marca 

del destí. En el cas de Salou, atenent només a l’índex de fidelització tan 

significatiu i a l’elevat percentatge de turisme familiar, el trencament de la 

imatge sol i platja podria generar una pèrdua ingent de clientela fixa. Un canvi 

de percepció, per tant, tindria resultats adversos molt significatius. Revertir la 

situació seria molt complicat.  

 

Gràfic 20. Atenent al canvi de la imatge. Evolució turística?  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

D’altra banda el fet que s’utilitzi el nom Barcelona (la ciutat) al projecte és 

perquè s’associa a la força turística de la marca Barcelona. La potència turística 

de la capital catalana és tan forta avui en dia que gairebé garanteix l’èxit o, com 

a mínim, el no fracàs si es parteix d’una estratègia de marketing ben estudiada.  

Ara bé, de la mateixa manera que a Salou, BCN World també podria arribar 

debilitar la marca Barcelona. Una marca que no és el resultat d’un dia per l’altre, 

sinó que ha sigut construïda al llarg dels anys amb la fi de revertir la imatge 

industrial del passat de Barcelona. 

 

9.2.6 Conclusions turístiques a tall de possibles escenaris 

Atenent a la informació avaluada sobre els aspectes més rellevants del 

turisme del joc, de les ciutats de joc consolidades, de les fracassades, i la 

contextualització turística de Salou, presentem diferents escenaris turístics que 

podrien escaure al projecte Tarragoní. Endemés, allargarem la hipòtesi fins 

abraçar els aspectes econòmics, socials i territorials que comporten l’èxit o el 

fracàs del  turisme del joc (Vegeu: Taula 14). 
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Taula 14. Escenaris 

En matèria turística 
Aspectes 

econòmics 
Aspectes socials 

Aspectes 
territorials 

ESCENARI A. BCN World és un èxit com Las Vegas i Macau 

Turisme de proximitat, familiar i 
sense nens, que  
incrementaria notablement la 
població flotant, amb poques 
repercussions cap a Salou, atenent 
a la baixa mobilitat i poc interès 
cultural d’aquests. 
Canvi de la imatge de Salou, que a 
llarg termini es veuria afectada. 
Ajuda a trencar amb 
l’estacionalitat 
A curt termini Salou seria un 
turisme de masses total, (familiar 
amb nens, sense nens, luxós,...,) 
no a llarg termini, atribuïble a la 
relació de la imatge i l’índex de 
fidelització de Salou. 
Centre d’oci més gran de tota 
Europa 

 

En existir un turisme 
madur previ, es produeix 
un efecte multiplicador 
cap a altres activitats 
econòmiques. 
En relació als aspectes 
laborals, molts són 
ocupats per gent forana i 
treballs amb poc valor 
afegit. 
Les rebaixes fiscals 
minimitzen els beneficis 
econòmics i els beneficis 
privats van cap a 
l’estranger. 
La competència hotelera 
podria esdevenir a un 
producte de low cost. 

En existir un turisme 
madur, la percepció de la 
ciutadania és força 
favorable. 
Increment notable de la 
prostitució, delinqüència, 
drogues, problemes 
patològics, entre altres, 
que comportaria una 
partida econòmica 
addicional. 

Ús intensiu del sòl, que 
endemés seria any a any 
colonitzat per ampliar 
l’oferta per no perdre 
pistonada. 
Ús intensiu de recursos. 
Problemes de mobilitat i 
gestió de serveis bàsics 
per afrontar les 
necessitats d’una 
població flotant molt 
potent i en augment. 
Increment substancial 
de la edificabilitat i nou 
tramat urbà 

ESCENARI B. BCN World és un èxit en visitants com Nova Gorica 

Degut a la seva posició estratègica, 
es capaç d’absorbir molts visitants 
com Port Aventura, els quals amb 
relatiu poder adquisitiu. 
Canvi de la imatge de Salou, que a 
llarg termini es veuria afectada. 
Relativa ruptura amb 
l’estacionalitat 
Polítiques de captació turística 
que afectaria a Salou. 
 Redistribució del turisme a favor 
o no de BCN World, en tot cas un 
d’ells sortiria mal parat 
En ser un turista d’anada i 
tornada, la retroalimentació cap 
als altres recursos serà poca. 

En existir un turisme 
madur previ, es produeix 
un efecte multiplicador 
cap a altres activitats 
econòmiques, encara que 
menys que en la hipòtesis 
A. 
En relació als aspectes 
laborals, molts són 
ocupats per gent forana i 
treballs amb poc valor 
afegit. 
Les rebaixes fiscals 
minimitzen els beneficis 
econòmics. 
Pel que fa als beneficis 
privats són força menors 
en haver-hi menys 
pernoctacions, tanmateix 
però, les externalitats dels 
beneficis també hi seran 
presents. 

En existir un turisme 
madur, la percepció de la 
ciutadania és força 
favorable. 
Increment notable de la 
prostitució, delinqüència, 
drogues, problemes 
patològics, entre altres, 
que comportaria una 
partida econòmica 
addicional 

Ús intensiu del sòl, que 
endemés seria any a any 
colonitzat per ampliar 
l’oferta en la necessitat 
de no perdre pistonada. 
Ús intensiu de recursos. 
Problemes molt greus 
de mobilitat, en ser un 
visitant d’anada i 
tornada. 

ESCENARI C. BCN World és un fracàs com Atlàntic City 
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Font: Elaboració pròpia 

 

9.3 Medi ambient, territori i trama urbana 

A causa de l’opacitat del projecte i la negativa que ens hem trobat per part 

del gabinet de comunicacions de BCN World a l’hora de respondre les qüestions 

tècniques que els vam plantejar sobre el projecte, fa molt complicat, i alhora 

molt complex, treure conclusions vàlides respecte als aspectes mediambientals i 

paisatgístics. 

Atenent al exhaustiu buidat d’informació de la premsa escrita estatal, La 

Vanguardia, El País i El Mundo, coneixem que es construiran 4 casinos-hotels 

(abans eren 6), amb 2.000 places hoteleres com a mínim, als quals s’afegiran 

noves infraestructures viàries d’accés i el desenvolupament d’activitats i altres 

elements singulars com centres de convencions, centres comercials, teatres, 

entre d’altres. En total 150 hectàrees, als que s’ha de sumar les 425 per 

urbanitzar. Un projecte d’aquestes dimensions, tenint present on s’ubica i l’ús 

intensiu de sòl ja establert, l’impacte urbanístic, territorial i mediambiental ha 

de ser notable.  

Si tenim en compte, un mínim de,  les 8 mil places d’hotel, més els empleats 

dels establiments, que diverses fonts situen en 17.000, (dels quals 10.000 

directes i 7.000 indirectes) seria com si sorgís una nova ciutat, amb una 

magnitud semblant als habitants de Cambrils, d’entre 20.000 a 30.000 

persones.  

Evidentment, una nova aglomeració de gent comporta la revisió de tots els 

plans de planejaments territorials establerts. Robert Casadevall, professor de 

planificació territorial de la Rovira Virgili, adverteix que el complex de 

BCNWorld suposaria triplicar l’edificabilitat prevista en el planejament 

urbanístic.  Encabir el projecte en el Pla Territorial del Camp de Tarragona no és 

una cosa menor, encara que no deixa de ser una qüestió de voluntat política, i 

BCN World no és capaç d’atreure 
gent perquè no existeix cultura del 
joc i els megaressorts acaben sent 
simples hotels casinos. 
L’oferta d’oci integrada basada 
amb Port Aventura, Ferrari Land i 
Salou no complementa a BCN 
World, en ser allunyat del 
complex, atenent a la poca 
mobilitat del turista de casinos. 
 

Pèrdua ingent de diners 
públics, els quals no 
serien amortitzats pels 
ingressos en impostos. 
Increment Atur. 
Desvalorització del sòl. 
Especulació del sòl. 
 

Polarització de la 
ciutadania. 
Sentiment de fracàs i 
abandonament. 
La dependència de 
capital estranger 
agreujaria els costos 
socials. 
 

Especulació de sòl. 
Que fer amb el sòl 
consumit? Atlàntic City 
està buscant solucions 
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això sí, reflecteix una preocupant  subordinació de les polítiques al totalitarisme 

de mercat.   

La suma dels nous turistes i l’augment de la població comportaria nous 

problemes de mobilitat, els quals haurien de ser solucionats amb una nova 

reestructuració (i ja en van unes quantes en els darreres anys) del sistema viari 

del Tarragonès. Sobretot, seria preocupant a les hores puntes, que ja presenten 

actualment congestions de trànsit no assumibles. 

D’altra banda,  el sorgiment focalitzat d’una nova aglomeració urbana i un 

tipus de turisme d’ús intensiu d’equipaments i infraestructures, porta a 

preguntar-nos de quina manera és subministraran les necessitats bàsiques pel 

funcionament d’una ciutat d’aquestes dimensions. Ens referim, 

fonamentalment, a l’energia i l’aigua. Segons Joan Pons83, consultor 

mediambiental, el tema de l’accés als recursos és la gran incògnita no resolta ni 

tractada en el projecte. 

Atenent a  les xifres treballades per Antonio Russó i Sergi Saladié en l’estudi 

sobre els efectes de BCN World, ni l’aigua ni l’energia necessària per satisfer les 

necessitats de tot el projecte i no es troben disponibles en el territori immediat. 

Això implica que caldria importar aquests recursos d’altres territoris, 

aprofundint així els desajustos territorials.  

Segons dades del Consorci d’Aigües de Tarragona84 es podria arribar als 

2hm² (160 litres per persona i dia), un consum d’aigua equivalent al d’una ciutat 

com Cambrils. Un tema que BCNWorld omet, de la mateixa manera que el 

tractament d’aigües, residus generals i, per descomptat l’energia. S’intueix i 

s’assumeix que per pal·liar aquestes mancances  hi haurà una suma important 

de diners públics. 

A diferència de las Vegas i Nova Gorica, on hi ha molta disponibilitat de sòl, 

a Salou el sòl és un bé molt escàs. El projecte tarragoní significa un consum de 

sòl desmesurat, agreujat encara més pels mini projectes que es deriven de 

BCNWorld, com ara la construcció d’un port i l’habilitació d’accessos per la 

platja. El debat del consum de sòl per a finalitats exclusivament turístiques és 

molt important, i, més encara, tenint present que l’ampliació de l’oferta d’aquest 

tipus de turisme es basa en la colonització de nou sòl. 

Un altre  aspecte que cal considerar és la ubicació mateixa, al costat d’una de 

les zones amb més risc químic de tota Espanya (i d’Europa). No obstant això, la 

localització limítrofa de Port Aventura i el futur Parc Ferrari minimitza la 

percepció del risc.  

Des d’un punt de vista paisatgístic, d’altra banda, cal tenir present l’impacte 

d’ordre visual que suposaria BCNWorld, en un territori dominat per àrees 

                                                           
83 TELEVISIÓ ESPANYOLA (en línia). Las apuestas de BCN World en el documental Escarabajo Verde . 
84 CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA (en línia). Consultat el 18 de febrer de 2015, disponible a www.ccait.com 
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residencials de primera i segona utilització amb densitat de població molt 

baixes. El projecte significaria la ruptura amb les densitats i altures 

predominants en la regió (es parla d’altures entre 110 a 145 metres). De totes 

maneres, les modificacions i posteriors acceptacions de la ciutadania pel que fa 

al skyline de Port Aventura rebaixa, fins a cert punt, aquest debat visual.  

 

9.4 Efectes econòmics i laborals 

Des d’una perspectiva econòmica i, social, els avantatges laborals i 

econòmics d’un projecte d’aquesta envergadura són difícils de batre. Per 

resumir el que significa aquesta construcció positiva del relat de BCN World 

podem fer referència a Jordi Salvador, president de la UGT en l’àmbit tarragoní. 

Inicialment mostrava una posició contraria al projecte al·legant que el model 

productiu “és poc diversificat”85 però finalment, es convertí en un ferm defensor 

de BCNWorld, quan fent referència a la necessitat de rebaixar l’atur estructural 

de Tarragona afirmava que “no podia dir que no”86. 

Efectivament l’atur al Camp de Tarragona és prou elevat i preocupant 

(Vegeu: Gràfica 16) perquè sembli necessari acceptar qualsevol indici que apunti 

a un increment dels llocs de treball. De fet, és cert que l’atur en les zones on 

funciona el turisme del joc sol ser poc significatiu (encara que no és el cas  

d’Atlàntic City, però és a causa del fracàs del seu model basat exclusivament 

amb el casino).  

El Camp de Tarragona s’ha vist especialment castigat per l’Atur producte en bona part per 
l’afectació  més contundent de la crisi del totxo Font:  Elaboració pròpia a partir de l’Atur 
Registrat obtingut d’IDESCAT 

 

                                                           
85 TELEVISIÓ ESPANYOLA (en línia). Las apuestas de BCN World en el documental Escarabajo Verde . 
86 EL PAÍS (en línia).  Frente Común en favor de BCN World, publicat el 18 de març de 2014. 
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Sembla clar, que en un primer moment, la demanda constructora 

comportaria una suma important de treballadors (en general poc qualificats), 

però seria, una demanda totalment a curt termini. El problema, doncs, és, un 

altre cop, que passarà el dia de després.  

Pel que fa als llocs de treball directes existeixen raonablement molts dubtes 

atenent a les dades treballades. Ja sigui perquè no queda tan clar que les feines 

repercuteixin en la ciutadania de Tarragona, o bé, ja sigui perquè són feines de 

poca qualificació i sou. En aquest sentit, les xifres de las Vegas indiquen com la 

majoria de feines van a parar a la restauració i neteja. També, les dades  que 

pengen de Port Aventura reflecteixen que la majoria de feines també són de poc 

valor afegit i que majoritàriament, són per a les franges més joves, quan 

realment l’atur en les estructures d’edat majors són les més preocupants.  

Així que de moment, pel que fa l’aspecte laboral les feines “constructores” i 

les dels casinos poden reduir l’atur, però són feines poc qualificades, mal 

pagades i normalment temporals. Per exemple a la ciutat de Nevada l’atur és 

quasi bé residual (en comparació amb el conjunt del país) però presenta una 

forta polarització de rendes que es tradueix amb una ciutat desigual i segregada. 

La captació de treballs poc qualificats ens porta a preguntar-nos què passa 

amb la ciutadania formada i qualificada. O potser, seran ells els qui ocuparan 

aquestes feines? De totes maneres, sembla més o menys clar, que BCNWorld no 

comportarà un efecte generador de riquesa del territori, sinó més aviat al 

contrari, pot arribar a tenir un efecte alentidor del desenvolupament del 

territori i la seva gent.   

Pel que fa als aspectes econòmics, les expectatives, tant des de l’operativitat 

privada com la pública, són importants. Malgrat això, cal tenir en compte que 

les rebaixes fiscals minimitzen molt les externalitats econòmiques en l’escala 

pública. 

 Cal destacar un tret característic en matèria econòmica semblant  en tots els 

projectes analitzats, passant per las Vegas, Atlàntic City, Macau, i Nova Gorica. 

Tots ells han sigut creats i formalitzats sobre la base dels diners negres, amb 

vincles molt evidents (documentats ens els quatre casos amb noms i cognoms) 

amb la màfia i el blanqueig de diners. Amb això no volem dir que BCN World 

tingui irreversiblement aquests vincles, però sí és evident que per una banda els 

agents que intervenen són els mateixos a tot arreu, i per altra banda existeix un 

important desconeixement de l’economia informal catalana. 

Un altre punt de vista molt interessant és la gran aportació de diners que 

necessita aquest tipus de turisme, en tractar-se no només d’un producte fixat en 

el territori sinó també un producte a curt termini que necessita inventar-se 

continuadament. D’altra banda, no estar de menys recordar, que el capital es 
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estranger, així que les seves repercussions econòmiques també seran 

bàsicament foranes.  

Per finalitzar el tema econòmic, també s’ha de posar en dubte les sinergies 

positives que teòricament han de comportar cap als altres agents econòmics de 

la regió. Val a dir, que sobre aquest tema hi ha força disparitat d’opinions. La 

bibliografia especialitzada indica que ja sigui pel públic que el consumeix (amb 

poca mobilitat), com pel règim d’individualisme en què operen els casinos, les 

repercussions econòmiques cap als altres sectors acostumen a ser mínimes. 

Però d’altra banda, atenent també a la informació analitzada, en llocs on 

existeixi un turisme madur l’efecte multiplicador a les altres activitats 

econòmiques són, o poden ser, significatives, i endemés, poden ajudar a 

diversificar l’activitat turística. 

 

9.5  Efectes socials 

Partim d’un paradigma força consolidat. Els costos socials del turisme del joc 

seran agents partícips a la vida tarragonina en la mesura que funcioni BCN 

World.  

En tots els casos que hem analitzats, fins i tot el més petit i proper a casa 

nostra, Nova Gorica, presenten costos socials evidents. Aquests desajustos 

provocats pel joc normalment es justifiquen parlant de “què els beneficis 

econòmics contraresten els costos socials”. Aquest, per exemple, és l’argument 

que més s’ha utilitzat a Eslovènia; i és cert que Nova Gorica és la regió més 

prospera del país, però també són una evidència les llargues cues de cotxes per 

accedir als prostíbuls tots els caps de setmana87 (bàsicament de ciutadans 

italians). 

Delinqüència, prostitució, drogues i patologies socials vinculades amb el joc. 

Són arguments de pes per pensar-hi molt abans de tirar endavant un projecte 

d’oci del joc. Endemés, en ser un producte encarat als forans, aquests efectes 

socials s’expandeixen al llarg del territori. 

Pel que fa la delinqüència, en tots els casos analitzats sorgeix de forma 

paral·lela activitats delictives, algunes d’elles molt sofisticades i d’altres més 

senzilles com el simple blanqueig de diners. Segons Roberto Saviano, expert 

internacional sobre l’economia mafiosa, els vincles entre el joc i els actes 

delictius són sempre molt potents.  

Quant a la prostitució (legal i il·legal) ja hem fet referència a Nova Gorica, 

però ningú s’escapa d’aquesta forta associació. A més, Salou en aquest sentit ja 

presenta una alta concentració de prostíbuls, dels més potents de Catalunya 

(amb el permís de la Jonquera).  

                                                           
87

 FERNÁNDEX, A. i SEBASTIÁN, A. (2012).  En la Red: Eurovegas y otras islas. Boletín CF  
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Drogues i alcoholisme també es relacionen fortament del joc. En certa 

manera el joc t’incita a consumir reactivant un cercle virtuós que alhora 

retroalimenta els actes delictius i la prostitució. Alguns, acusen aquestes 

acusacions com a populisme barat, però cal dir respecte a això que no es pot 

menysprear ni subestimar la força de les xifres. 

Pel que fa als problemes patològics derivats del joc també i són presents, 

encara que difícils de comptabilitzar. És sabut per exemple que els gratacels 

hotels de las Vegas, Macau i Atlàntic City, tenen les finestres tancades per evitar 

els suïcidis.  

M. Jaklic88, de la Universitat de Ljubljana, situa entre un 2 i 4% la població 

resident que sofreix problemes i degradació de valors socials derivats del joc. 

Fent extrapolació al Camp de Tarragona, de les 410.000 persones majors de 18 

anys empadronades, segons l’IDESCAT, resultarien entre 8.200 i 16.400 

persones. Les mateixes persones que una ciutat com Cervera o Balaguer. D’altra 

banda, però, com remarca Griffiths89, en ser un producte encarat per l’estranger 

els costos socials s’expandeixen cap en fora abraçant altres regions. 

A més, dels costos socials també cal tenir present els econòmics (i els 

turístics a llarg termini) que comporten els desajustos. Caldria requerir una 

partida econòmica no només en augmentar la flota policial sinó també “per 

pagar” els costos socials a la ciutadania. La solució, potser passa, per prevenir 

més que curar, i més tenint present com és mou el virus del joc. Probablement 

amb una vacuna n’hi hauria prou, tal com afirma Grifiths de la Universitat de 

Nottingham, encara que el més fàcil és que la població no es vegi exposada en 

aquest tipus de turisme. 

 

9.6  Context polític 

“No tenim gaire informació. Ens informem a traves dels mitjans. En cap 

moment se’ns ha preguntat el nostre parer. Veiem difícil la combinació del 

turisme familiar de la Costa Daurada amb el turisme de BCNWorld”90 

Aquesta afirmació d’Eduard Farriol, president de l’Associació Hotelera 

Salou–Cambrils-La Pineda reflecteix el paper residual de la ciutadania. A ningú 

els ha preguntat res de res. L’encaix entre ciutadà i turista en aquestes 

circumstàncies es fa complicat, a pesar dels seriosos avisos de diversos 

organismes internacionals turístics o no, en què alerten en la necessitat 

d’aprofundir més amb aquesta relació pel bé de la societat. 

                                                           
88 Vegeu nota  36 
89 Vegeu nota 37 
90 REVISTA DE CAMBRILS (en línia).  Veiem díficil la combinació del turisme familiar amb BCN Wolrd. Consultat  el 
30 de maig de 2015, disponible a www.revistacambrils.com 
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L’ombra política abraça a totes les institucions públiques, de fet això es 

constata gairebé al 100%. És important anar tots a una. Els mateixos edils 

municipals del Tarragonès que van apostar, fa cosa d’un any o dos o més, per 

polítiques turístiques de més qualitat, com afirmen Antonio Russo i Sergi 

Saladié, han caigut a la teranyina del projecte. L’opinió pública té poc a dir.  Fins 

i tot quan sorgeixen veus crítiques amb ressò, com Salvador Antón, quan es 

pregunta sobre els dubtes que li genera el projecte al·legant que l’encaix entre 

Salou i BCN World podria ser força complex. Poques hores després de les 

reflexions d’Antón, la Universitat Rovira Virgili ha de sortir desmarcant-se del 

seu professor acusant-lo que ha actuat de forma independent a la institució. 

Això, precisament, ens reflexa com la Universitat fa costat a la Generalitat i 

deixa a l’estacada a un dels seus companys pel fet de nedar en contracorrent del 

projecte. 

La manera com ha avançat el projecte i els procediments guarden relació 

també amb el que expressen J. Buades, E. Cañada i J. Gascón (2012)91 en el seu 

article sobre el turisme en els inicis del mil·lenni, en què expliquen que hi ha dos 

models de política turística dins del marc capitalista.  Per una banda, el model 

de la xarxa central actua com a mitjà per satisfer les necessitats primàries i 

expectatives de la demanda, és a dir, que els plans de desenvolupament turístic 

es troben condicionats per la demanda de l’oci de les societats més riques. Per 

l’altra banda, els estats perifèrics tenen el full de ruta marcat per les grans 

transnacionals i països centrals, amb relacions de poder que sol beneficien als 

inversors i no al conjunt de la ciutadania. En certa manera, Buades, Cañada i 

Gascón venen a explicar que la política té poc a dir amb projectes turístics a 

l’estil de BCN World, i que aquest producte, en tot cas , respon a la lògica del 

règim de mercat i la subordinació política respecte a les elits. 

Endemés, però, la falta de transparència i opacitat constaten el mal afer de la 

Generalitat, no menys acusat però, que la falta d’interès per informar i la 

negativa per omissió de la seva responsable de premsa. Fer un projecte 

d’aquesta envergadura sense un anàlisis d’impactes seriós i rigorós d’un agent 

extern que no pengi dels organismes públics és, com a mínim, del segle passat.  

La voluntat de seguir aquest camí respon primordialment a l’interès de tirar 

endavant el projecte. La idea, per tant, es que estiguem poc  informats perquè 

ens fem les mínimes preguntes possibles. Potser per això plataformes com 

Aturem BCN World, han sigut vetades, de manera reiterada, en organitzar actes 

informatius en espais públics. 

Dita plataforma neix gràcies a l’acció de la ciutadania i agrupa varis 

acadèmics, professionals de tota mena i persones anònimes. La voluntat de 

l’organització es difondre els interrogants del projecte i lluitar per les llibertats 

                                                           
91 CAÑADA, E.(2012). El turismo en el inicio del milenio, Colección Thesis, Madrid. 
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dels individus. De la mateixa manera que el moviment 11-M o la PAH, es crea, a 

partir o sobre la base de la desconfiança política.  
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 10. DAFO 

Partint de la informació recopilada al treball, presentem els següents DAFOs, 

caracteritzats en quatre grans blocs; turístics, econòmics, socials i territorials. 

 

10.1  DAFO en matèria turística sobre BCN Wolrd 

Oportunitats 

- El turisme del joc per impulsar un turisme madur amb vies d’esgotament. 

- Localització i la creació del centre d’oci més gran d’Europa. 

- Ruptura de l’estacionalitat. 

Fortaleses 

- Disposar d’una cultura turística molt potent. 

- Acceptació del projecte per part de la ciutadania. 

- Infraestructures d’oci ja existents, Port Aventura, Ferrari Land i 

l’embolcall de la Costa Daurada i Salou. 

- Comunicacions excel·lents. 

- Voluntat política. 

- L’augment del turista de proximitat. 

Debilitats 

- Retroalimentació poc evident entre Port Aventura,  Ferrari Land i 

Salou atenent a la poca mobilitat del turista del casino i la poca 

complementarietat dels perfils turístics. 

- Turisme de masses total, que xoca amb la suposada tendència de 

canvi turístic. 

- Projecte turístic a curt termini que necessita reinventar-se 

constantment ampliant l’oferta.  

- Potenciació del low cost. 

- No existeix exemples pràctics en tot el món on s’apliqui un turisme 

del joc a gran escala en una regió consolidada turísticament.  

- Concentració excessiva d’allotjaments.  

Amenaces 

- Canvi de la imatge turística. 

- Poca complementarietat dels perfils turístics, agreujat encara més 

per l’elevat índex de fidelització de Salou. 

- Pèrdua del turisme de qualitat. 

- Allunyar-se de la nova dinàmica del sector turístic. 
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- Barcelona ciutat i la seva marca. 

 

10.2  DAFO en matèria econòmica sobre BCN World 

Oportunitats 

- Efecte multiplicador a altres sectors i activitats econòmiques. 

- Efecte multiplicador en matèria laboral. 

- Internacionalització de l’economia. 

- Increment de les propietats immobiliàries. 

Fortaleses 

- Reducció de l’atur, sobretot a curt termini. 

- Creació d’altres activitats turístiques. 

- Increment dels impostos públics. 

Debilitats 

- Projecte continuista, especialment l’aposta pel totxo. 

- Concentració territorial excessiva. 

- Competitivitat per creixement. 

- Excessiva dependència al capital estranger. 

- Projecte poc endogen. 

- Inversió pública notable. 

- Les rebaixes fiscals minimitzen els beneficis. 

- No queda massa clar si existiran sinergies positives respecte a altres 

agents, en tractar-se d’un producte individualista. 

- Feines amb poc valor afegit. 

- No queda clar que les feines siguin pels locals. 

- Efecte canibalisme i redistributiu disminueix els beneficis dels 

casinos i aquests les seves externalitats cap al territori. 

- Emfatització dels aspectes laborals i econòmics. 

Amenaces 

- El capital estranger comporta externalitats estrangeres. 

- Competència extrema entre les activitats econòmiques dedicades al 

turisme, especialment en el camp hoteler. 

- Dependència excessiva a un sector econòmic. 

- Augment de l’economia informal. 
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10.3  DAFO en matèria social sobre BCN World 

Oportunitats 

- Augment de la identitat de pertinença. 

- Increment de la població. 

Fortaleses 

- Acceptació per part de la ciutadania. 

Debilitats 

- Associació amb la màfia i actes delictius. 

- Els costos econòmics dels costos socials. 

- En ser un producte encarat pel estranger, els costos socials també 

tindran repercussions més enllà del Camp de Tarragona.  

- Tecnocràcia política i subordinació als agents econòmics. 

Amenaces 

- Increment de la delinqüència. 

- Increment de les drogues i alcoholisme.  

- Problemes ètics i morals i patològics derivats del joc. 

- Pèrdua de la identitat de la Costa Daurada. 

- Increment de la Prostitució 

- Increment de l’especulació. 

- Inflació de preus. 

- Menyspreu per part de les polítiques sobre els costos socials. 

 

10.4  DAFO en matèria territorial sobre BCN World 

Oportunitats 

- Ordenació del territori. 

Fortaleses 

- Reurbanització territorial i urbana. 

- Potenciació de l’aeroport. 

Debilitats 

- Ús intensiu de sòl. 

- Ús intensiu de recursos i infraestructures. 

- Poca sostenibilitat. 
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- Gestió dels residus. 

- Major contaminació de l’aigua. 

- Increment de la mobilitat. 

- Poca democràcia ciutadana. 

Amenaces 

- Congestió de tràfic. 

- Congestió humana. 

- Especulació de sòl. 

- Increment substancial de l’edificabilitat. 

- Ubicació al costat de les petroquímiques. 

- Impacte visual. 
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