
COMUNICAT DE L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ SOBRE ELS INCIDENTS I 
PROTESTES DE DISSABTE

El passat dissabte dia 8 de novembre de 2008, van confluir diverses activitats a la 
vila de l'Arboç a indrets molt concrets: la Plaça de la Vila i l'avgda. Mn. Jacint 
Verdaguer davant el conjunt arquitectònic La Giralda de l'Arboç.  

El M.H. Sr. José Montilla, President de la Generalitat de Catalunya, va visitar l'Arboç 
atenent la invitació formulada pel Sr. Manuel Camino, propietari del conjunt 
arquitectònic i la del propi Ajuntament, per deferència i per l'interès mostrat pel Sr. 
Camino en que fos el Sr. President de la Generalitat qui presidís els actes 
commemoratius del centenari de la construcció d'aquest conjunt arquitectònic.  

Aquesta presència institucional va coincidir amb una mobilització ciutadana 
promoguda per la plataforma “No Fem el Cim” i pel col·lectiu “Pro Vegueria del 
Penedès”, fent acte de presència un nodrit grup de persones que van posar de 
manifest les seves reivindicacions davant les autoritats convidades a l'acte de 
commemoració del centenari de la construcció de la Giralda. El col·lectiu de 
persones mobilitzades van expressar les seves reivindicacions primer davant 
l'ajuntament de la vila i posteriorment davant el conjunt arquitectònic.  

Respecte a les circumstàncies descrites i el desenvolupament dels fets, hem 
d'assenyalar algunes qüestions que entenem que son de la incumbència i 
responsabilitat de la institució a la qual representem:  

En primer lloc, tant la Plataforma “No Fem el Cim” com la “pro Vegueria del 
Penedès”, saben perfectament que la Corporació Municipal de l'Arboç comparteix 
amb ells les inquietuds i reivindicacions que en relació al nostre territori s'expressen 
per ambdues entitats. Es públic i notori que s'han adoptat resolucions institucionals 
i s'han realitzat gestions d'altre mena des del nostre ajuntament i en aquest sentit, 
i per això, pensem, que a data d'avui és inqüestionable.  

Els membres de la Corporació tenim el deure i la total disposició en mantenir i 
salvaguardar els vincles necessaris amb totes les administracions i autoritats que 
les representen, d'acord amb el marc legal vigent. I com no pot ser d'una altre 
forma, vam rebre la visita institucional del passat dissabte amb la total disposició 
d'atendre adientment totes les autoritats que van visitar l'Arboç amb motiu d'un 
event desitjat per tots els membres de la Corporació Municipal i el conjunt de la 
societat arbocenca, com era celebrar la recuperació i funcionalitat del Conjunt 
arquitectònic La Giralda de l'Arboç, ja que entenem que això es positiu i aportarà 
opcions de promoció tusística, econòmica i mediàtica per la vila de l'Arboç.  

Val a dir que aquesta qüestió no es incompatible amb que les plataformes 
ciutadanes desenvolupin la seva tasca reivindicativa davant l'Ajuntament de la vila i 
autoritats convidades, tal i com ha succeït en algunes de les ocasions que ens han 
visitat d'altres autoritats.  
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