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A començaments del mes de gener d'enguany, els amics 
del Pla vam endegar una de les feines que a mi em sembla de 
les més creatives que hàgim pogut imposar-nos. El dissabte 
tretze de gener, amb la valuosa col. laboració dels membres del 
GEPA (ja de tots prou coneguts), vam obrir, començant pel Pla, 
una de les campanyes d'informació més netes i correctes 
sobre el pla de·residus industrials que el Departament del Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya va proposar i aprovà el 
dia 23 del mateix mes. 

Segur que tots els ciutadans de Catalunya associaran el 
pla de residus amb mobilitzacions de masses i convocatòries 
a les vies públiques com a mitjà més expressiu per manifestar 
la nostra més enèrgica protesta contra la iniciativa de l'adminis
tració. Però, a més de la convocatòria a les carreteres, la 
Coordinadora del Pla de Santa Maria ha esmerçat molts dies 
i nits a recórrer els diferents pobles d'ambdues comarques per 
convocar els veïns en el millor lloc possible a cada vila, a fi que 
els poguéssim informar del que més bonament hem anat 
aprenent durant aquests dos mesos i escaig que portem de 
lluita contra el Departament d'Obres Públiques. 

Els membres de la Coordinadora s'han anat especialitzant 
en les feines que cadascú intuía que podia anar desenvolu
pant. Si més no, en /'aspecte que més l'estimulava. Així doncs, 
a alguns ens va semblar que el que millor faríem fóra anar a 
explicar la posició del Pla de Santa Maria contra el pla de 
residus industrials. 

l no sabeu la satisfacció que representa saber que a cada
poble hi ha sempre grups de gent que almenys si comencen 
amb desconfiança o amb interès, mes endavant han anat 
encorantjant-nos en aquesta tasca. 

No sabem si tot va ser fruit de la casualitat o de l'encert per 
part dels que ho van organitzar. Però el que sí és evident és que 
a rel de la primera sessió informativa al Pla de Santa Maria el 
dissabte següent que l'Ajuntament informés les entitats del 
municipi, els planencs i els veïns nostres de comarques van 
notar que "alguna cosa hi havia" quan ens preníem amb tant 
d'interès tot aquest afer. Segurament per això, aquests matei
xos veïns van demostrar interès a atendre'ns quan anàvem als 
seus pobles a explicar-los en què consisteix el projecte de 
l'Administració catalana. 

En tots els casos, l'argument sempre és el mateix: ¿què és 
el pla de residus?; ¿per què ens hi oposem tan aferrissada-
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ment?, i finalment ¿què és el que es pot fer no haver d'arribar 
a donar la raó als tècnics del medi ambient? Per últim, sempre 
s'obre un sucós torn de paraules, en el qual el més interessant 
per a nosaltres segurament són les raons que ens manifesta
ven els vilatants que trobaven correcte el pla de residus. 

En aquest sentit, cal remarcar l'extraordinària correcció 
que sempre hem trobat en tots els llocs que ens han volgut 
escoltar. l si bé no a tot arreu els diàlegs han estat igual de 
punyents, sí sempre hem notat que la informació que aportà
vem era complementària a la que pròpiament ja s'havia anat 
formant cadascun dels oients de les xerrades informatives. 

A rel de la incorporació del vídeo que gentilment ens ha 
tramès GREENPEACE, la informació s'ha millorat ja que la 
gent ha notat que els mecanismes d'oposició que cadascú pot 
oferir contra el pla de residus no són gens diferents als que han 
emprat gents d'altres països que abans s'han trobat en situa
cions semblants. l, a més, tenint en compte que l'acció es 
refereix als Estats Units, potser encoratja encara una mica 
més. És a dir, la nostra lluita es justifica gairebé sola, si gent 
d'altres països ja ha lluitat de la mateixa manera. En la cinta 
hom pot veure-hi persones alçant pancartes amb els mateixos 
símbols que nosaltres hem emprat; han tallat carreteres tal 
com ho hem fet. Se'ns encoratja a la lluita constant, a l'oposició 
contínua, sempre en estat d'alerta. 

Potser la lectura més ambiciosa que podem fer de l'activi
tat informativa és la de la constatació que el Pla Director de 
Residus ha volgut ser imposat a una gent que no es mereix 
aquest tractament. Ser "ciutadà de segona" pot ser inofensiu 
quan s'ha escollit lliurement. Però quan algú ha volgut des de 
les "alçades" demostrar aquesta característica, no ho hem 
admès. Ni permetrem que ens ho recalquin. La gent de la 
Conca, la gent de l'Alt Camp, la gent de /'Anoia o la gent del 
Tordera som ciutadans de Catalunya igualment com ho són els 
de la Ribera o els muntanyencs de la Noguera. 

La imposició ens recorda temps pretèrits i, si bé moltes 
vegades hi ha lleis difícils d'acomplir, el sentit comú ens faculta 
a admetre la necessitat del seguiment de la llei. Però en aquest 
cas, estem plenament legitimats a negar-nos a admetre el "si 
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us plau, per força" que emanava de la comunicació del 
Consell Executiu el dia vint-i-tres de gener. 

No ens hem cansat d'afirmar el respecte que tenim a les· 
nostres institucions. Que quedi sempre clar el profund respecte 
a la Generalitat, al Parlament i a les persones que ostenten 
aquestes magistratures. Sempre hem mostrat el nostre res
pecte a les personalitats polítiques que són a la plaça de sant 
Jaume. Hem mantingut un equilibri exquisit davant els líders 
polítics que són a l'oposició i als quals hem sol.licitat ajuda i els 
quals també se'ns han ofert. Però això, la gent ho ha vist. l a 
més ho hem manifestat. Ha estat sempre un lema imposat per 
nosaltres mateixos: la lluita és contra unes determinades 
persones tecnòcrates i politicastres que han tingut molts anys 
per solucionar aquest problema i que quan l'han llençat a 
l'opinió pública han demostrat ser de la pitjor espècie política. 

Des de la Ràdio Jove del Pla, des de l'Ajuntament, des de 
les persones que fan funcionar la Coordinadora, l'interès ha 
estat únicament i exclusiva el pla de residus. l tot aquell que 
entre nosaltres ha pretès moure's políticament o amb la inten
ció d'aparençar arguments falsos, ha xocat estrepitosament 
contra la majoria de nosaltres. l n'estem orgullosos de mante
nir-nos al marge. l ens consta que la gent de comarques ho sap 
i per això ens admira. 

La nostra batalla és llarga, ho sabem. Però també sabem 
que comptem amb el poble. El poble que planta pins a Forès, 
o el que es manifesta a Valls. Els ciutadans que amb un fred
espantós es manifesten civilitzadament per Tarragona davant
els Serveis Territorials de la Generalitat. O el poble que
festivament es menja una mona de Pasqua a la Conca.

Des de la Coordinadora del Pla agraïm l'atenció amb què 
se'ns ha escoltat. També agraïm les crítiques que hem rebut, 
tals com que hem de vetllar pels riscos de contaminació que 
emanen des del nostre poble, o bé la improvisació de molts dels 
nostres actes. Entenem que així és i assumim aquesta respon
sabilitat. L 'única resposta que tenim a això és que no ens hi 
havíem trobat mai en una cosa així. l que la pròxima vegada ho 
farem millor . Si és que hi ha una altra vegada. 

A tot el poble de Catalunya que no tenim la possibilitat 
d'acostar-nos-hi. A tots els habitants de les comarques afecta
des. El problema és comú i la solució tambe és comuna, com 
ens ho han fet saber pels pobles i pels carrers. 

A tots ells, des de la Coordinadora del Pla, gràcies. 


