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El Col.lectiu 1714 
celebrà la Diada 
reivindicant la seva 
lluita en contra del pla 

de residus 
BARCELONA.- Membres del 

Col.lectiu 171-4 celebraren la Diada 
Nacional de Catalunya a Barcelona, 
davant del monument a Rafel Casanova, 
en un acte organitzat per la Crida a la 
Solidaritat. Per a l'ocasió, Marcel Estra
da, membre del Col.lectiu, lleg! un mani
fest en contra del pla de residus, el qual 
transcrivim lntegrament a continuació: 

Avui, que no és un dia d'alegria, sinó 
un dia de lluita i de reflexió, us volem 
manifestar que ens oposem al Pla Direc
tor de Residus Industrials de Catalunya, 
ara convertit en llei de mesures urgents, 
perquè creiem que no és més net qui més 
neteja sinó qui menys embruta. Creiem 
que aquest pla de residus no és respec
tuós amb la nostra terra, i no podem 
acceptar que entranyables comarques de 
l'interior restin cada vegada més aïllades 
i oblidades. Al llarg de vuit mesos ens 
hem adonat que aquest pla de residus so
lament beneficia un sector industrial molt 
concret del pals i perjudica la població, 
que ha de suportar uns abocadors i unes 
incineradores que arruïnen les terres i 
porten la desesperació al camp. 

La gent de la Conca de Barberà i de 
l'Alt Camp hem sabut comprendre aquest 
missatge i tots a la una estem dispoats a 
continuar lluitant, perquè estem conven
çuts que el que defensem és la nostra 
vida i la nostra terra. Però hem de lamen
tar que el govern de Catalunya, els nos
tres propis governants, en comptes de 
defensar al poble, ha preferit insultar-nos 
i menysprear-nos. Ens han acusat d'inso
lidaris, han manipulat de forma descara
da els nostres medis de comunicació: el 
diari Avui, Catalunya Radio, TV3 i Canal 
33, i ens han volgut presentar corn a pa
gesos ignorats. Les amenaces i manifes

•tacions del president Pujol, del conseller 
Molins, i d'altres de menor rang, ens han 
deixat en moltes ocasions tristos i confu
sos. 

Però hem sabut resistir, i les cam
panyes corn l'autose�rest del conseller 
Molins ens han servit per enfortir-nos 
més. La presència de destacaments de la 
guàrdia vivil en algunes manifestacions 
ens ·ha recordat que encara no som un 
poble lliure. l el coratge de la gent ens fa 
tenir esperances que Catalunya encara 
pot retornar. 

Ara, després del perlode estival, la 
gent de les nostres comarques estem 
conscienciats, sabem que la raó està de 
la nostra part i estem preparats per tornar 
a la lluita, i a les manifestacions conti
nuarem cantant Els Segadors, i les senye
res amb crespons negres continuaran 
penjades als balcons de les cases: 
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