PARLAMENT DE LLIURAMENT DEL PREMI A LA VILA DE TIANA

Benvolgut Alcalde, benvolgut Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient,
benvolgudes i benvolguts ciutadans de la Vila de Tiana:
És cert que som aquí per donarvos un premi, però som nosaltres els que us
hem de donar les gràcies. Gràcies pel vostre esforç col∙lectiu per demostrar a
Catalunya, i en particular a la resta dels municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona que “Una altra gestió dels residus municipals és possible…”… i ben
real.
Ara fa deu anys, Depana, Ecologistes en Acció de Catalunya i Greenpeace
estàvem d’enhorabona. La mobilització popular, la nostra acció associativa i el
coratge d’alguns polítics havien aconseguit allò que semblava impossible: que
s’abandonés un projecte d’incineradora a l’Àrea Metropolitana de Barcelona – la
de la Zona Franca – i s’optés per construir un ecoparc – que aniria seguit per un
altre, a Montcada. Aquest canvi era conseqüència de l’adopció d’un model de
gestió dels residus basat en la jerarquia promoguda des de la Unió Europea, i
que comença per la reducció, i la reutilització, i segueix pel reciclatge. Ens
prometíem que amb polítiques decidides , allunyaríem el fantasma malbaratador
i contaminant de la crema de residus per sempre més.
Deu anys després, ens trobem en un moment amarg. La incapacitat dels
governs de l’Estat d’imposar –ni tan sols d’aproximar  racionalitat a la llei
d’envasos; la utilització de la gestió dels residus com a dard polític, la covardia,
a Catalunya, dels grups del Govern i de l’oposició a l’hora de fer complir la llei
de residus a les administracions municipals, la poca habilitat, poca voluntat o
fins i tot desídia de molts dels ajuntaments en estendre de manera efectiva la
recollida selectiva del 100% dels residus domèstics, incloent la fracció orgànica,
; i, finalment, la desinformació dels ciutadans, la seva laxitud o fins i tot el boicot
al seu deure cívic de separar els residus, ens han portat a una situació en què
demà, en la reunió del Consell de l’Entitat de Medi Ambient de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’EMA, es votarà, i segurament s’aprovarà, un nou
Programa Metropolità de Gestió dels Residus Municipals que incorporarà la
construcció d’una nova incineradora, i l’ampliació de la de Sant Adrià del Besòs.

Davant d’aquest escenari que molts volen fernos creure inevitable, la Vila de
Tiana ens ensenya que en medi ambient, en civisme, en ciutadania, en política,
res no és inevitable. La vostra vila encapçala, i amb una bona escapada, si ens
permeteu fer servir l’expressió ara que el Tour ha estat tan present, la gestió
dels municipis municipals a l’AMB, i amb una nota que fa que no puguem sinó
treure’ns el barret i donarvos aquest premi: l’any 2007 vau separar
selectivament el 84 % dels vostres residus!
No tenim paraules!
Estem segurs que aquest fet no és fruit de la casualitat, sinó del compromís
d’uns ciutadans que han sabut respondre i engrescar a un ajuntament capaç
d’engrescarlos en la persecució objectiva d’un be ambiental de primer ordre: la
màxima recuperació dels residus municipals per tal de poderlos reintegrar en
els cicles productius. Si tothom fes com vosaltres, ciutadans i ciutadanes de
Tiana, Alcalde, Regidor... no només no ens caldria iniciar, una vegada més, una
lluita contra una incineradora; hauríem guanyat una batalla no gens menor
contra el canvi climàtic, i tindríem un país molt més digne de seure entre els
pioners de la sostenibilitat.
Que és el lloc que us correspon.
Finalment, senyor alcalde, senyor regidor, voldríem no oblidar la determinació
que uns dels vostres antecessors en el càrrec van tenir per a tirar endavant la
implantació del porta a porta, un sistema que s’ha demostrat a hores d’ara com
el més efectiu i sostenible, ni tampoc els esforços i l’excel∙lent professionalitat
dels tècnics municipals que van engegar i han mantingut i millorat
progressivament aquest mètode de recollida i selecció en origen dels residus
municipals.
Per tot això i per altres coses que podem ara oblidar, i per animarvos a
seguir endavant, per donar a conèixer la vostra experiència i convidarvos a
compartirla, des de Depana, Ecologistes en Acció de Catalunya i Greenpeace
us lliurem ara aquest premi.
Moltes gràcies!

Vila de Tiana, 15 de juliol de 2009

