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ACORD PER ALS PRÒXIMS CINC ANYS

Port Aventura i el Cirque du Soleil 
s’alien pendents de BCN World

CRISTINA BUESA
BARCELONA

Q 
uan falta una setmana 
perquè es conegui el fu-
tur del complex de casi-
nos, hotels i botigues de 

luxe previst als terrenys del Centre 
Recreatiu i Turístic (CRT) de la Cos-
ta Daurada, ahir va moure fitxa un 
dels protagonistes del projecte: Port 
Aventura. El parc d’oci va anunciar 
la firma d’un acord amb el Cirque 
du Soleil per als pròxims cinc anys, 
una aliança que ha de ser interpre-
tada com una estratègia més d’atrac-
ció de visitants. La confirmació que 
la companyia artística creu en la po-
tència d’aquest destí turístic es pro-
dueix en uns dies clau per a BCN 
World.
 El Cirque du Soleil va aterrar a la 
Costa Daurada l’estiu passat. Entre 
juliol i agost el seu espectacle Koo-
za va atraure més de 100.000 perso-
nes. Amb aquest èxit sota el braç, les 

La possibilitat que 
Veremonte no compri  
els terrenys no inquieta 
el Govern ni el PSC

La companyia 
artística instal·larà una 
base fixa al parc arran 
de l’èxit d’aquest estiu

dues companyies van iniciar con-
verses per consolidar aquesta rela-
ció, que ahir van segellar revelant 
que el circ canadenc tindrà una ba-
se estable d’estiu a les instal·lacions 
lúdiques de Vila-seca i Salou (Tarra-
gonès).

LA INVERSIÓ NO S’ATURA / En un comu-
nicat, Port Aventura va recordar 
que des de l’any 2010 s’han invertit 
125 milions d’euros al parc. No feia 
esment d’un altre dels seus projec-
tes estrella per als anys vinents: la 
construcció de Ferrari Land, que in-
corporarà un parc temàtic dedicat 
al cavallino rampante, amb un hotel 
de cinc estrelles tematitzat i l’acce-
lerador vertical més alt del món. 
 L’àrea de la marca de fórmula 1 
està previst que s’obri el 2016. I els 
aplaudits espectacles del Cirque du 
Soleil ja es veuran l’estiu del 2015, 
començant per Amaluna. Les dues 
idees semblen encarrilades, mentre 

que el gegant previst a pocs metres 
d’ells encara necessita una confir-
mació en forma de compra de ter-
renys a La Caixa per part de Vere-
monte, l’empresa que presideix En-
rique Bañuelos.

REUNIÓ AMB BALLESTEROS / Aquesta 
adquisició de les hectàrees del CRT 
annexes a Port Aventura s’ha de fer 
efectiva abans del dia 10 d’aquest 
mes. L’import, elevat tenint en 
compte el moment en què es troba 
el sector immobiliari, és de 380 mi-
lions d’euros. Aquests dies s’estan 
celebrant reunions entre les parts 
implicades, segons fonts que parti-
cipen en les converses.
 Després que divendres passat 
el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya publiqués el nom de les 
quatre empreses o grups d’empre-
ses que han superat la primera fase 
del concurs de llicències de casino 
(Veremonte amb Melco; Veremon-
te amb Hard Rock; Melco en solitari 
i Grup Perelada), ara l’únic escull és 
conèixer si Bañuelos es queda amb 
aquests terrenys per desenvolupar-
hi BCN World. En la reunió de se-
guiment mensual que celebren el 
Govern i el PSC des que van arribar 
a un acord per aprovar la llei, ahir 
tant l’alcalde de Tarragona, Josep 
Fèlix Ballesteros (que assistia per 
primera vegada a la trobada), com 
el delegat del Govern a Tarragona, 
Joaquim Nin, no es van mostrar 
«gens preocupats» pel que pugui 
passar perquè asseguren que tenen 
alternatives. H

33 Espectacle ‘Kooza’, del Cirque du Soleil, a Port Aventura, al juliol.
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