
La Veu de Montcada i Reixac 2a quinzena Març 20232 |   L’anàlisi  | Diagnosi territorial

Pilar Abián

L’Ajuntament reclama un tracta-
ment singular per al municipi per 

fer front a l’impacte econòmic, social 
i urbanístic que suposa l’esquartera-
ment del territori a causa de la sobre-
càrrega d’infraestructures que donen 
servei a Barcelona i la seva metròpoli, 
però no reverteixen en benefi cis per a 
la ciutat. La fórmula per obtenir aquest 
reconeixement és la creació d’un marc 
normatiu amb una llei sectorial que 
reconegui la singularitat del municipi 
i que li aporti els recursos econòmics 
necessaris per fer front a les accions 
que cal fer realitat per minimitzar-ne 
l’impacte.

Aquesta és la reclamació que 
l’Ajuntament farà a la Generalitat i a 
l’Estat arran les conclusions de l’es-
tudi elaborat per Barcelona Regional 
a petició del consistori. El resultat 
de l’informe, batejat amb el nom de 
‘Montcada diu prou!’, el va presentar 
l’alcaldessa, Laura Campos (ECP), el 
13 de març a la premsa i el dia 21, es 
presentarà a la ciutadania, al Teatre 
Municipal (18.30h), en un acte en què 
participaran el geògraf i ex-secretari 
de Planifi cació Territorial de la Gene-
ralitat, Oriol Neŀ lo, el geògraf i pre-
sentador del temps de TV3 Francesc 
Mauri i la consultora de polítiques 
urbanes i innovació social Mariela 
Iglesias.

Dades concloents
L’estudi de l’agència pública Barcelo-
na Regional constata que Montcada i 
Reixac és el municipi més fragmentat 

de tota l’Àrea Metropolitana pel vo-
lum d’infraestructures que supor-
ta en servei a la ciutat de Barcelona i 
el seu entorn. Aquesta circumstància 
impacta directament i de manera ne-
gativa sobre la salut, el medi ambient 
i la cohesió social i en el dia a dia de la 
ciutadania. 

El municipi està travessat per 29 
quilòmetres de xarxes viàries; entre 
les més importants hi ha les autopis-
tes C-58 –hi passen 160.000 vehicles 
a diari– i la C-33 que, des de l’allibe-
rament dels peatges, ha incrementat 
la mitjana de pas a 200.000 vehicles. 
Mentre que per les cinc línies ferro-
viàries que travessen la localitat cada 
dia hi passen 510 trens. 

Un total de 41,76 hectàrees del 
municipi estan ocupades per infra-
estructures ambientals d’ús metro-
polità, com ara l’Estació depurado-
ra d’aigües residuals o l’Ecoparc. Pel 
terme municipal també passen línies 
d’alta tensió i un gasoducte que no 
donen servei a la ciutat. A tot això, 

cal afegir els 40 quilòmetres de xarxa 
hidrogràfi ca existent –formada per 11 
cursos fl uvials– a més de les zones de 
connectivitat ecològica, un 34% de les 
quals presenten una situació crítica per 
la presència de tantes infraestructures.

Impacte econòmic
Després de fer la diagnosi sobre la si-
tuació del municipi, l’estudi xifra en 
17,1 milions d’euros el cost econòmic 
que suposa la fragmentació a què està 
sotmès. D’aquest total, s’estima que 
4,3 són costos econòmics directes que 
assumeix l’Ajuntament –com ara l’in-
crement de la despesa dels serveis de 
neteja viària o recollida de residus– i 
12,8 milions són indirectes, provocats 
per les barreres existents –la pèrdua 
de temps als passos a nivell, la despesa 
derivada dels desplaçaments interns, 
els danys provocats per inundacions… 
Barcelona Regional també conclou 
que el pas d’infraestructures afec-
ta negativament la qualitat acústica, 
atmosfèrica i lumínica del terme mu-
nicipal montcadenc. Un altre aspecte 
a destacar en relació amb la segre-
gació urbana és l’impacte que té des 
del punt de vista social, ja que barris 
que queden més allunyats de la cen-
tralitat solen tenir uns indicadors de 
vulnerabilitat més alts.

Un estudi de Barcelona Regional xifra en 17,1 milions d’euros 
anuals els costos provocats per l’impacte que té en el municipi 
i la ciutadania la prestació de serveis a la regió metropolitana

Estudi de Barcelona Regional

L’Ajuntament reclama un 
tracte singular pel volum 
d’infraestructures que suporta

El consistori vol que la 
Generalitat reconegui la seva 
singularitat a través una llei 
sectorial i que l’Estat també 
el do   de més recursos

L’estudi de Barcelona Regional proposa un total de 70 actuacions per 
paŀ liar l’impacte de les infraestructures i dignifi car i cohesionar el 
territori, pressupostades en 94 milions d’euros. Entre les més desta-
cades n’hi ha: dignifi car els passos sota les vies; millorar la connexió 
entre la C-17 i el Ripoll; solucionar l’impacte del pas de la C-33 amb 
pantalles; dignifi car l’entrada nord al municipi –per Can Sant Joan– o 
desviar del trànsit extern de pas per Terra Nostra cap al polígon de la 
Ferreria. També hi ha propostes que l’Ajuntament ja ha impulsat com 
ara, l’anella cívica per a vehicles, vianants i la xarxa ciclable al voltant 
del Turó i en paraŀ lel a l’N-150 –imatge de l’esquerra. PA

Actuacions proposades per eliminar barreres

L’informe presentat constata 
que Montcada i Reixac és el 
municipi més fragmentat de 
la regió metropolitana
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Connec  vitat amb la gran metròpoli

5 grans barreres
ferroviàries
R2 R3 R4 R7 AVE

5 grans barreres
viàries
C-33 C-58 C-17 
N-150 BV-5001

La major part de les infraestructures 
passen per teixit urbà i àrees residencials

510
trens diaris

360.000 
vehicles diaris

Infraestructures ambientals

5 Ecoparc (TRACTAMENT DE RESIDUS)

EDAR (DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS)

ETAP (TRACTAMENT AIGUA POTABLE)

Recollida residus industrials 
Deixalleria

Les infraestructures ambientals d'ús metropolità 
ocupen 41,7 hectàrees

Infraestructures verdes

2 Connectors ecològics
Collserola i serralada de Marina

11 Cursos fl uvials
tots ells creuats per infraestructures

40Km
de xarxa hidrogràfi ca

Foto: RmDrones
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‘Ja és hora que es 
reconegui l’esforç 
que fa el municipi’
L’edil analitza l’estudi de Barcelona Regional

Quan i com surt la idea del 
projecte Montcada diu Prou?
La percepció que el municipi 
està trinxat per infraestruc-
tures es té des de fa molts 
anys, però aquest impacte mai 
s’havia quantifi cat en xifres. 
Va ser a final de l’anterior 
mandat quan vam encarre-
gar a Barcelona Regional una 
valoració econòmica del que 
implica el pas de totes les in-
fraestructures que ens creuen 
per donar servitud a Barcelona 
i a la seva metròpoli.

Aquest estudi, però, va més 
enllà de l’impacte econòmic.
Sí, perquè també ha valorat 
l’afectació que tot plegat té 
sobre la salut de les perso-
nes, el medi ambient, la con-
nectivitat social i la pròpia 
ciutadania. A més, hi afegeix 
propostes d’actuacions urba-
nístiques per salvar les barre-
res que fragmenten la ciutat.

Quan veu les conclusions de 
l’estudi, quina és la seva re-
fl exió com a alcaldessa?
Que hem d’aixecar la veu per 
diu prou i que ens hem gua-
nyat el dret a reivindicar-nos. 
Les imatges filmades amb 
dron constaten que el muni-
cipi està trinxat i esquarterat. 

Això també passa a d’altres po-
blacions metropolitanes.
Sí, però diferència amb d’al-
tres municipis que puguin 
tenir una sobreimplantació 
d’infraestructures, el nostre 
cas és singular. Dels 29,1 km 
de xarxes viàries –carreteres, 
trens, autopistes– que ens 
travessen, la majoria ho fan 
per teixit urbà –industrial i 
comercial–  i residencial. Per 
això, amb aquest estudi po-
dem afi rmar que Montcada 
i Reixac és el municipi més 
fragmentat de tot l’Àrea Me-
tropolitana. 

Constatada l’evidència, què 

pensa fer l’Ajuntament?
Demanar a la Generalitat i a 
l’Estat un tractament singu-
lar i aquest reconeixement és 
només una qüestió de volun-
tat política. La nostra situa-
ció no queda refl ectida a cap 
de les cinc declaracions de 
règim especial reconegudes 
per la Generalitat –munici-
pis de muntanya, turístics, 
concells oberts, industrials 
o artístic-històrics. Necessi-
tem una llei sectorial, apro-
vada pel govern autonòmic o 
el Parlament, que reconegui 
la nostra singularitat com a 
municipi prestador de serveis. 
Volem un marc normatiu ben 
defi nit, no subvencions pun-
tuals. Ens mereixem una solu-
ció estructural al problema que 
ens suposen i generen tantes 
infraestructures.

I a l’Estat, què li demanaran? 
La petició la farem al Minis-
teri d’Hisenda, per reclamar

que l’aportació dels tributs 
que rebem contempli també 
la nostra singularitat. 

Actualment tanta infraes-
tructura reporta algun be-
nefi ci a la ciutat?
Cap ni un. Fins a l’any passat, 
cobràvem l’IBI del peatge de 
la C-33 però, amb la seva des-
aparició, ja no rebem ni això. 
La servitud a la gran metrò-
poli ens afecta negativament 
des d’un punt de vista social, 
mediambiental i econòmic i 
mai hem rebut compensaci-
ons, al contrari això ens gene-
ra un sobrecost en la prestació 
de serveis a la ciutadania. A 
tall d’exemple, no és el ma-
teix netejar un municipi amb 
una trama cosida que un tan 
trinxat com el nostre. En com-
paració amb localitats sem-
blants, aquí el servei de neteja 
és 48 euros més car per habi-
tant l’any, el que suposa un 
sobrecost d’1,7 milions anuals 

per a l’Ajuntament.
Per què no s’ha fet aquesta 
demanda abans?
Des del govern portem treba-
llant molt de temps en aquest 
projecte i era una prioritat de 
mandat. Ara ho demanem i 
ho soŀ licitem perquè la nos-
tra prioritat passa per cosir i 
cohesionar urbanísticament 
i socialment el municipi i, 
d’aquesta manera, millorar la 
qualitat de vida dels nostres 
veïns i veïnes. I això no vol 
dir que fins ara no haguem 
fet res per aconseguir aquest 
objectiu. El soterrament de 
l’R2, que ja el tenim a tocar,  o 
la creació de l’anella cívica al 
voltant del Turó són projec-
tes que van en aquesta línia. 
Vull deixar clar que no volem 
victimitzar-nos ni esperar 
que d’altres administracions 
ens solucionin els problemes, 
però ja toca que es recone-
gui l’esforç que fa el nostre 
municipi.

‘Reconèixer la nostra 
singularitat només 
és una qües  ó de 
voluntat polí  ca’

‘Hem d’aixecar 
la veu per diu prou; 
ens hem guanyat el 
dret a reivindicar-nos’

Pilar Abián | Montcada

Entrevista a l’alcaldessa, Laura Campos

Campos, durant la presentació de l’estudi de Barcelona Regional Laura Grau laveu.cat
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