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➜La Giralda compleix cent anys
totalment consolidada i restaurada

Licitades les obres 
de la llar d’infants1 Acaben els actes de 

celebració dels 50 
anys dels Minyons

3Es tiraran endavant
les inversions
previstes
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➜➜Inaugurada 

la restauració de la Giralda de l’Arboç

E
s compleixen 100 

anys de la finalitza-

ció de les obres de 

construcció de la rè-

plica de La Giralda sevil lana 

a l’Arboç i per celebrar-ho, el 

seu propietari va organitzar fa 

unes setmanes un gran acte 

institucional que va estar pre-

sidit pel president de la Gene-

ralitat, José Montilla, acompa-

nyat per l’alcalde de l’Arboç 

i nombroses autoritats locals, 

comarcals i nacionals.

Després de quat re a nys 

d’obres, l’edif ici està tota l-

ment consol idat, restaurat i 

rehabi l itat, després d’haver 

estat tancat a l 1999 per ra-

ons de seguretat. Per fer-

ho han trebal lat més de 50 

professiona ls que, seguint 

instruccions del propietari 

de l’ed i f ici, el senyor Ma-

nuel Camino, han respectat 

en tot moment l’essència 

del monument, realitzant les 

operacions més adequades i 

uti l itzant els materials més 

apropiats per mantenir l’ori-

ginalitat de l’edifici. 

Per a ixò, la celebració del 

centenari de la Giralda i del 

fi de les obres de restauració 

van estat plenes d’emoció en 

l’acte instituciona l que va 

començar al migdia amb la 

visita del president de la Ge-

neral itat i que va acabar al 

vespre després d’una exitosa 

jornada de portes obertes. En 

l’acte, Manuel Camino va ex-

plicar que aquest és el final 

d’una primera fase, ja que ara 

es vol construir un edifici al 

costat que es converteixi en 

un centre de convencions i 

un fòrum econòmic a escala 

mundial amb figures interna-

cionals de gran rellevància en 

el món econòmic i financer. 

Després, la intenció del pro-

pietari és construir un hotel i 

una escola d’hostaleria.

Per tot plegat, l’a lca lde de 

l’Arboç, Joan Plana, va voler 

expressar la seva satisfac-

ció en un dia tan assenyalat 

pel futur de la vi la, ja que 

“aquest edif ici monumental 

serà un pol d’atracció turístic 

i econòmic”. La voluntat del 

propietari, el senyor Manuel 

Camino, de donar-l i v ida i 

transformar-lo en un punt 

d’interès a través d’un fò-

rum econòmic a nivel l in-

ternacional, ens permetrà 

aprofitar les sinèrgies i par-

ticipar d’un nou impuls per 

a la nostra vila i també per 

a la comarca”.

Camino i l’a lcalde també 

van recordar un dels mo-

ments més emotius de la 

restauració, ara fa uns me-

sos, quan es va reposar la 

nova “Joana” al capdamunt 

de la torre, la  rèplica exac-

ta del “Giraldil lo” que hi ha 

a Sevil la. No van faltar les 

parau les d’agra ïment a l 

propietari per part de Joan 

Plana, ja que “ara podrem 

tornar a gaudir d’aquest 

conjunt arquitectònic pa-

trimoni cultural de tots”.

“aquest edifici
monumental serà un 
pol d’atracció turístic i 
econòmic”.
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L
a presència de 

José Mont i l la, 

President de la 

Genera l itat de 

Cata lunya,  per inau-

gurar la restauració de 

la Gira lda i presid i r la 

celebració del centenari 

de la seva construcció va 

coincidir amb una mobi-

l ització ciutadana promo-

guda per la plataforma 

“No Fem el Cim” i pel 

col·lectiu “Pro Vegueria 

del Penedès”, fent acte 

de presència un nodrit 

g rup de persones que 

van posar de manifest 

les seves reivindicacions 

davant les autoritats con-

vidades. El col·lectiu de 

persones mobi l itzades 

van expressar les seves 

reiv indicacions, primer 

davant l’ajuntament de la 

vila i posteriorment da-

vant el conjunt arquitec-

tònic. Però en algun mo-

ment es va produir uns 

l lançaments d’ous, acció 

que l’Ajuntament ha re-

provat, ja que considera 

que “no té a veure amb 

la l l ibertat d’expressió i 

➜➜Rebuda del

President de la

Generalitat

a l’Ajuntament

afecta molt negativament al 

conjunt de la nostra societat 

i terr itor i”. A més, des de 

l’Ajuntament han recordat 

que “tant la Plataforma No 
Fem el Cim com la  pro Ve-
gueria del Penedès,  saben 

perfectament que la corpo-

ració municipal de l’Arboç 

compa r teix amb el l s les 

inquietuds i reivindicacions 

que en relació al nostre terri-

tori  s’expressen per ambdues  

entitats. Es públ ic i notori 

que s’han adoptat resolucions 

inst ituciona ls i s’han rea-

l itzat gestions d’altre mena 

des del nostre ajuntament i 

en aquest sentit. Però han 

d’entendre que els mem-

bres de la corporació tenen 

el deure i la total disposició 

en mantenir i salvaguardar 

els vincles necessaris amb 

totes les administracions i 

autoritats que les represen-

ten. A més, cal ia respectar 

el g ran esforç del senyor 

Manuel Camino, propietari 

de la Giralda, per recuperar 

aquesta important opció de 

promoció econòmica per al 

municipi i la comarca.”

des de l’Ajuntament han 
recordat que “tant la Plataforma 
No Fem el Cim com 
la pro Vegueria del Penedès,   
saben perfectament que la corpo-
ració municipal de l’Arboç com-
parteix amb ells les inquietuds i 
reivindicacions que en relació al 
nostre territori  s’expressen per 
ambdues  entitats.
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➜➜Licitades les obres de construcció de

 la nova l lar d’infants

➜➜L’ajuntament reclama al Ministeri de Foment 
que actuïi en la variant de la N-340

Es doblarà la capacitat    amb seixanta-una places més.

L
’Ajuntament ja ho té 

tot a punt per comen-

çar les obres de cons-

trucció de la nova llar 

d’infants municipal de l’Arboç. 

L’execució d’aquestes obres 

suposarà doblar la capacitat 

actual de la l lar d’infants. 

El pressupost de contracta-

ció és de 638.000 euros, però 

l’equip de govern ja ha acon-

seguit una subvenció de la 

Generalitat que representa la 

meitat del total i una altra del 

PUOSC de 220.000 euros més. 

La nova llar d’infants estarà 

enl lestida pel setembre del 

proper any, és a dir, per ini-

ciar el curs 2009/2010.

E
l ple de l’Ajunta-

ment de l’Arboç ha 

presentat un recurs 

contenciós adminis-

tratiu contra l’administració 

de l’estat per la inactivitat en 

l’expedient administratiu rela-

tiu a la variant de la N-340.

L’equip de govern ha decidit 

prendre aquesta mesura per 

“defensar els interessos mu-

nicipa ls genera ls a fectats” 

i recorda que el desdobla-

ment d’aquesta carretera i 

la conseqüent el iminació del 

volum de trànsit pel centre 

de la v i la és una demanda 

feta des de fa molt anys 

“tant per la comarca, com 

per l’ajuntament, els veïns 

i el sector empresar ia l del 

municipi”.

Recordem que l’equ ip de 

govern de l’Ajuntament de 

l’Arboç sempre ha defen-

sat l’opció B de l’autopista 

l l iu re de peatge com a a l-

ternat iva a l desdoblament 

d’aques ta v ia. Jus tament 

aquesta és una de les a l-

legacions que el consistor i 

presenta rà a l Depar tament 

de Po l í t ica Ter r i tor ia l  i 

Obres Públ iques de la Ge-

nera l itat sobre el Pla Ter-

r itor ia l del Camp de Ta r-

ragona.

l lar d’infants


