
Els consellers comarcals i els alcaldes de l'Alt Camp, que 
apareixen a continuació, davant els fets violents produïts per 
un reduït grup de manifestants efectuat el passat dia 26 de 
juliol, en què el Molt Honorable President de Ja Generalitat de 
Catalunya visità el polígon industrial de Valls, volem fer públic 
el següent: 

MANIFEST 

El respecte envers l'opinió de qualsevol ciutadà, en defen
sa de la llibertat d'expre$sió dins de les més estrictes regles 
democràtiques i de convivència, ens porta a refusar categòri
cament els fets _ocorreguts ja que es va apedregar el Molt 
Honora/be President de la Generalitat de Catalunya i el seu 
seguici tot causant greus desperfectes materials. Però encara 
més censurable és l'inqualificable atemptat contra la nostra 

Manifest contra 
la ·violència 

més a/ja representació de l'Autonomia Catalana. 
No es poden traslladar els problemes d'altres comarques 

a Ja nostra. Refusem tota ingerència en les actuacions que ·

lliurement i solidària decideixen els ciutadans de l'Alt Camp a_ 
través de les seves institucions. D'una manera especial quan 
a la nostra comarca de forma categòrica fou retirada la incine
radora que inicia/ment hi estava prevista. 

No estem disposats a tolerar-cap actuació que no estigui 
recolzada per les institucions i els seus representants, com són 
els consellers i els alcaldes que el poble ha escollit lliurement 

i democràtica. 
ts l'hora de retrobar els camins del diàleg i la concòrdia 

que, com a condició prèvia, permetin el progrés solidari de tots 
els ciutadans de l'Alt Camp. 

Primera relació de signants: 
President i consellers del Consell Comarcal de l'Alt Camp: 

Josep Vilanova, (president del Consell) • Guillem Segarra • 

Francesc Casañas • Josep M. Feliu • Francesc Armengol • 

Josep M. Pamies • Josep M. Portas • Carles Murtró • Josep 
Teixidó • Josep M. Porta• Josep M. Bellvei� Albert Carreño •
Jaume Nin • Joan Miró. 

Ajuntaments: Alió• Montferri• Nulles• Vallmoll• Figuerola 
•Mont-ral• Alcover• Masllorenç• Bràfim• Vilabella• Cabra del
Camp • els Garidells • el Pont d'Armentera • Puigpelat • Querol
• Ja Riba • Rodonyà.


