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RESUM

La Montserrat Soliva i Torrentó ens deixà el 15 de setembre del 2019, 
víctima del càncer . Nascuda a Torres de Segre el 1943, obtingué la llicencia-
tura en ciències (Secció Químiques) el 1964 . Va dirigir el laboratori de l’em-

1 . Aquest article es basa en la intervenció feta pel mateix autor a l’Assemblea General de so-
cis de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) del 17 de desembre del 2019 .
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presa SAFA de Blanes fins al 1970 i assolí el doctorat en ciències (Secció Quí-
miques) el 1976 . Va ingressar a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelo- 
na (ESAB) el 1976 i en fou nomenada catedràtica d’anàlisi química el 1989 . 
L’agost del 2006 es va jubilar, i va tancar així un cicle de més de trenta anys 
formant milers d’enginyers agrícoles . La seva activitat se centrà en el com-
postatge i la valorització de residus orgànics, àmbits en què és considerada 
una de les màximes autoritats . A la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) 
fou vocal de la Junta Directiva, membre del Comitè de Publicacions i autora 
de diversos articles . Atenent els seus mèrits, la Generalitat de Catalunya li 
atorgà el Premi Medi Ambient 2012 . Els seus companys, amics i familiars la 
recordarem sempre .

pARAules clAu: Montserrat Soliva i Torrentó, compost, compostatge, Premi 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, residus orgànics, valorització 
de residus .

EN MEMORIA DE MONTSERRAT SOLIVA I TORRENTÓ  
(1943-2019)

RESUMEN

Montserrat Soliva i Torrentó falleció el 15 de septiembre de 2019, vícti-
ma del cáncer . Nacida en Torres de Segre (Lleida) en 1943, obtuvo la licen-
ciatura en ciencias (Sección Químicas) en 1964 . Dirigió el laboratorio de la 
empresa SAFA de Blanes hasta 1970 y se doctoró en ciencias (Sección Quí-
micas) en 1976 . Ingresó en la Escola Superior d’Agricultura de Barcelo- 
na (ESAB) en 1976 y fue nombrada catedrática de análisis químico en 1989 . 
En agosto de 2006 se jubiló, y cerró así un ciclo de más de treinta años for-
mando a miles de ingenieros agrícolas . Su actividad se centró en el compos-
taje y la valorización de residuos orgánicos, ámbitos donde se la considera 
una de las máximas autoridades . En la Institució Catalana d’Estudis Agraris 
(ICEA) fue vocal de la Junta Directiva, miembro del Comité de Publicacio-
nes y autora de varios artículos . Atendiendo a sus méritos, la Generalitat de 
Catalunya le concedió el Premio Medio Ambiente 2012 . Sus compañeros, 
amigos y familiares la recordaremos siempre .

pAlAbRAs clAve: Montserrat Soliva i Torrentó, compost, compostaje, Pre-
mio Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, residuos orgánicos, 
valorización de residuos . 
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IN MEMORY OF MONTSERRAT SOLIVA I TORRENTÓ  
(1943-2019)

ABSTRACT

Montserrat Soliva i Torrentó passed away on September 15, 2019 after a 
long struggle with cancer . She was born in Torres de Segre (Lleida Prov .) on 
January 1, 1943 and attended secondary school in Girona . She obtained her 
BSc in Sciences (Chemical section) at the University of Barcelona (UB) in 
1964 . For six years she was the director of the chemical laboratory at the 
SAFA company in Blanes and in 1976 she obtained her PhD in Sciences 
(Chemical section) at the Autonomous University of Barcelona (UAB) .  
Dr Soliva joined ESAB on January 1, 1976 and in 1989 she was appointed 
full professor of Chemical Analysis . In August 2006 she voluntarily decided 
to terminate her professional activity and went into retirement after more 
than thirty years of dedication to her agricultural engineering students . Her 
activity in R&D&I was always focused on composting and the valorization 
of organic residues, areas in which she is considered a first-rate authority .  
Dr Soliva combined education and research by mentoring the dissertation 
projects of her students, many of whom are today key agents in the waste 
management field . She was an active member of ICEA: founder, member of 
the Board of Directors, member of the editorial board of quAdeRns AgRARis, 
and author of valuable publications . In response to her merits, the Govern-
ment of Catalonia awarded Dr Soliva the 2012 Environment Award . Her 
colleagues, friends and family will never forget her . Many thanks, dear 
Montserrat, for all that you did and for your legacy .

KeywoRds: Montserrat Soliva i Torrentó, composting, compost, Govern-
ment of Catalonia Environment Awards, organic waste, waste valorization .

La Montserrat ens va deixar la matinada del 15 de setembre del 2019, en 
no haver pogut superar la seva darrera batalla contra el càncer . Als setanta- 
sis anys, se’n va anar tranquil·la i serena, deixant dit que no volia que es fes 
cap cerimònia de comiat, molt en consonància amb la seva discreció, i que 
les seves cendres reposessin a Blanes . Pocs dies abans de morir, ens deia 
que li agradava molt viure i que estava contenta de la vida que havia fet, per 
dues raons principals: havia tingut una feina que li agradava molt i tenia 
molts amics al seu costat . 

La Montse va néixer a Torres de Segre l’1 de gener del 1943, on el seu 
estimat pare, Napoleó, malgratenc tot i que nascut a Breda, va conèixer la 
seva mare, María, en anar-hi a fer de mestre . Sotmès a un Consell de Guerra, 
Napoleó fou traslladat a Valdeajos de la Lora (Burgos), on la Montserrat va 
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passar la infantesa . Als sis anys va arribar a Blanes on, finalment, el seu pare 
va poder exercir com a mestre a Catalunya, després d’una llarga sanció que 
l’allunyà del seu país . Va fer el batxillerat a Girona i va venir a Barcelona  
el 1959 per estudiar química, i va obtenir el títol de llicenciada en ciències 
(Secció Químiques) per la Universitat de Barcelona (UB) el 1964, quan tenia 
vint-i-un anys . Tot seguit, inicià l’activitat professional com a cap del labora-
tori químic-tèxtil de l’empresa SAFA de Blanes, on va romandre sis anys . Allí 
va començar el camí de recerca aplicada, camí que ja no deixaria mai, i es va 
incorporar a la lluita obrera . L’any 1971 va iniciar la tesi doctoral a l’Institut 
de Biologia Fonamental (IBF) de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), sota la direcció del seu mestre, el doctor Jaume Palau, i va assolir el 
títol de doctora en ciències (Secció Químiques) el 1976, amb la tesi Estudi 
de la conformació de la histona H2A i les seves interaccions amb l’ADN .  
Del 1971 al 1975 va ser professora ajudant de la UAB i col·laboradora de 
l’IBF .

La doctora Soliva va iniciar la seva activitat a l’Escola Superior d’Agricul-
tura de Barcelona (ESAB)2 l’1 de gener del 1976 com a professora agregada; 
posteriorment, en va ser titular i va ser nomenada catedràtica d’anàlisi quí-
mica el 9 de maig del 1989, per acord del Patronat de l’Escola . El 31 d’agost 
del 2006, es va jubilar de manera voluntària i anticipada, i va tancar així un 
cicle de més de trenta anys de dedicació sense límits a l’ESAB (Martínez- Farré, 
2006) . La seva jubilació es va avançar a la integració de l’ESAB com a centre 
propi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que es va formalitzar 
el 2007 . Durant la seva llarga trajectòria va saber trobar l’equilibri entre do-
cència de qualitat i recerca aplicada, i va desenvolupar una línia d’estudi 
sobre residus orgànics amb interès per l’agricultura, a l’entorn de la qual es 
formà un equip de treball, de composició variable en el temps, integrat per 
professors, estudiants i personal no docent .3 Tot i jubilada, i fins als darrers 
dies, va continuar col·laborant i fent de guia del seu equip de treball sobre 
residus orgànics de l’Escola, del qual m’honora haver format part, i que, ate-
nent la seva voluntat, vaig coordinar amb satisfacció fins que em vaig jubilar 
el 2016 .

Tot i no ser gaire del seu grat, la professora Montserrat Soliva es va im-
plicar en la gestió de l’ESAB quan va considerar que la seva participació 

2 . El 24 de febrer del 2020, mentre es redactava aquest article, la Junta de l’ESAB va acordar 
canviar el nom d’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona per Escola d’Enginyeria Agroalimentà-
ria i de Biosistemes de Barcelona . N’Enric Prat de la Riba fou qui va promoure la seva creació l’any 
1911, fidel a aquest llegat, l’autor lamenta la presa del dit acord .

3 . El desenvolupament de la docència i la recerca en residus orgànics a l’ESAB, així com els 
principals resultats obtinguts per l’equip de treball, han estat objecte de revisió per part de la docto-
ra Montserrat Soliva en dos moments de la seva trajectòria acadèmica: a finals de la dècada de 1990 
a la revista Arxius: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Soliva, 1998) i després de la jubila-
ció a quAdeRns AgRARis (Soliva, 2007) . Fent tribut a la seva obra i personalitat, se’n recomana encarida-
ment la lectura .

001-146 Quaderns agraris 49.indd   126 11/12/2020   13:06:39



QUADERNS AGRARIS 49   (desembre 2020), p . 121-137 127

En memòria de Montserrat Soliva i Torrentó (1943-2019) 

podria propiciar millores sensibles . I ho va fer en tres ocasions (Martínez- 
Farré, 2006): cap del Departament de Química (1979-1983), amb l’objectiu 
de renovar els ensenyaments teòrics i pràctics i promoure l’experimentació 
en aquell Departament; cap d’estudis (1986-1987) en el primer equip de la 
directora Rosa Flos, amb l’objectiu d’impulsar la democratització dels òrgans 
de govern de l’Escola i promoure la coordinació interdisciplinària, i sotsdi-
rectora de Recerca i Relacions Exteriors (1997-1999), en el primer equip del 
director F . Xavier Martínez, amb l’objectiu principal d’enfortir l’Escola, que 
havia estat declarada servei impropi per la Diputació de Barcelona, i de po-
tenciar la recerca aplicada mitjançant l’elaboració de projectes de recerca i 
convenis de transferència de tecnologia (Martínez-Farré, 2000) .

Com a catedràtica d’anàlisi química, la professora Soliva va dur a terme 
una extraordinària activitat docent, ensenyant i formant milers d’enginyers 
agrícoles sensibilitzats i compromesos amb l’agricultura sostenible i la pro-
tecció i millora del medi ambient, impartint diverses assignatures, entre les 
quals destaquen anàlisi química, tractament i reutilització de residus orgà-
nics i control de la contaminació en agricultura . En totes les assignatures 
que professava, i també en diverses conferències i publicacions, la doctora 
Soliva feia referència al Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pasto-
ril, de Miquel Agustí (1988 [1617 1a ed .]), que considerava l’obra de referèn-
cia de l’agricultura catalana i que la connectava amb la pagesia i la menestra-
lia del Segrià que tant coneixia per branca materna . Complementàriament, va 
participar en diferents programes de postgrau (màster i doctorat) de la UPC, 
la UB i la Universitat de Lleida (UdL), així com de la Universitat Miguel Her-
nán dez d’Elx . Alhora, i atès el seu prestigi en els àmbits agrari i mediam-
biental, va fer una important labor de formació continuada dirigida a la pa-
gesia i a altres professionals i tècnics d’aquests sectors, i va participar en 
nombrosos cursos, seminaris, conferències i altres esdeveniments formatius . 
En aquest darrer context, cal destacar la seva vinculació amb diverses edi-
cions del CompostARC, jornades tècniques de treball i debat, organitzades 
per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) des del 2007 .

La seva activitat acadèmica se centrà en el compostatge i la valorització 
dels residus orgànics, àmbits en els quals és considerada una de les màxi-
mes autoritats catalanes i estatals . De manera magistral i pròpia del seu sa-
ber fer, va unir la docència i la recerca en l’elaboració dels treballs de final 
de carrera (TFC) dels seus deixebles, esdevinguts després molts d’ells amics . 
En aquest context, cal fer constar que va dirigir cent seixanta-sis TFC i que 
la major part dels seus autors són avui agents clau en la gestió de residus 
arreu . La seva especial atenció a una formació universitària de qualitat vin-
culada a la recerca aplicada queda reflectida en moltes publicacions en ca-
talà o castellà, entre les quals destaquen articles sobre l’activitat de recerca i 
docència del seu grup i a Catalunya (Soliva et al ., 1987; Clotet et al ., 1990; 
Soliva, 1994; Soliva, 1998; Soliva, 2007), monografies o llibres sobre com-
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postatge (Camps et al ., 1987; Saña i Soliva, 1987; Soliva, 2001; Huerta et al ., 
2010b), capítols de llibre sobre gestió de diversos residus (Soliva, 1992; 
López et al., 2006; Soliva et al ., 2008a i 2008b) i llibres sobre anàlisi química 
aplicada (Jiménez de Ridder et al ., 2002; Huerta et al ., 2010a), entre altres 
contribucions . 

La notòria producció científica de la doctora Soliva i del seu equip de 
treball, el detall de la qual no pertoca fer aquí, posa de manifest l’elevada 
qualitat de la seva labor en R+D+I i queda reflectida en els projectes de re-
cerca i desenvolupament competitius i no competitius dirigits, els contractes 
de transferència de tecnologia amb empreses i administracions realitzats, les 
publicacions científiques i tècniques fetes (articles en revistes internacionals 
o estatals, llibres i capítols de llibre), així com en les seves contribucions a 
reunions científiques estatals o internacionals i en els articles de divulgació i 
transferència publicats . Tots els seus «productes» tenen un denominador 
comú: donar resposta a problemes o qüestions «reals», proposar solucions 
«factibles» i seguir cercant noves alternatives de resolució i millora . La consi-
deració no exhaustiva de les publicacions internacionals del seu equip, deri-
vades de projectes, convenis, TFC i tesis doctorals, ens porta a agrupar-les, 
atenent la temàtica estudiada, en quatre seccions principals: a) caracteritza-
ció de materials, com ara matèries primeres per al compostatge (López et al ., 
2010b; López et al ., 2010c; López et al ., 2010d; Huerta et al ., 2011a), al- 
tres materials (Soliva et al ., 1993b; Serra et al., 2001; López et al ., 2004; Huer-
ta et al ., 2010c; Huerta et al ., 2010d) o metodologia (Huerta et al ., 2010e; 
López et al ., 2010a); b) seguiment i control del procés de cocompostatge de 
fangs d’estació depuradora d’aigües residuals urbanes (Burés i Soliva, 1984; 
Soliva et al., 1984b; Soliva et al., 1985; Arbiol et al ., 1993), d’altres materials 
(Soliva et al ., 1984a; Soliva i Giró, 1992; Vall-llosera et al ., 1992; Bertran et al ., 
2004) o de la variació de paràmetres químics concrets (Jacas et al ., 1987; 
Navarro et al ., 1992; Soliva et al ., 1993a; Cáceres et al ., 2016); c) utilització 
agrícola del compost (Arnó i Soliva, 1985; Bonmatí et al ., 1985; Florensa et al ., 
1985; Martorell et al ., 1993; Reis et al ., 1995; Reis et al ., 1998; Bernat et al ., 
2001), i d) aspectes de reflexió sobre el valor dels residus orgànics com a 
recurs (Felipó i Soliva, 2003; Soliva, 2004; Soliva et al ., 2004; Soliva et al ., 
2007) . La lectura de cadascun d’aquests articles permet identificar-hi les tres 
característiques abans esmentades per als seus «productes» . Per al desenvo-
lupament de les activitats de recerca i transferència de tecnologia, la doctora 
Soliva va establir relació amb diverses administracions, de les quals cal des-
tacar, per la seva intensitat i productivitat, l’ARC i la Diputació de Barcelona . 

En consonància amb la seva activitat acadèmica va participar activament 
en diferents organitzacions científiques, entre les quals destaquen la Red 
Española de Compostaje (REC), la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas 
(SECH), la xarxa europea Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial 
Residues in Agriculture (RAMIRAN) i la ICEA . 
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La doctora Soliva va impulsar la creació de la REC el 2005, xarxa científi-
ca integrada a l’European Composting Nework (ECN), com a espai estatal 
de trobada dels diferents agents implicats en la gestió sostenible dels residus 
orgànics . Va participar a la I Reunión de la REC, que es va fer a Almeria el 
juliol del 2005, així com a la II Reunión (València, 2006), on el seu equip va 
presentar una ponència sobre la qualitat i el rendiment del compost (López 
et al ., 2006) . En aquesta sessió es decidí que en les properes reunions dels 
membres de la xarxa es farien, conjuntament, unes jornades obertes a tots 
els actors interessats en el compostatge . Fou així com del 6 al 9 de febrer  
del 2008 es van celebrar a Barcelona les I Jornadas de la REC i la III Reunión 
de la REC, el Comitè Organitzador de les quals va presidir la doctora Soliva, 
dos anys després de jubilar-se . En aquesta reunió va ser coautora de dues 
comunicacions sobre objectius dels projectes de recerca (Huerta et al ., 2009) 
i sinergies empresa-universitat (López et al ., 2009) i una d’aplicació agrícola 
de compost (Martínez-Farré et al ., 2009) . Dos anys més tard, també va con-
tribuir a les II Jornadas de la REC (Burgos, 2010) com a coautora de dues 
comunicacions sobre ús del compost (Huerta et al ., 2011b) i sostenibilitat  
en la gestió de residus municipals (López et al., 2011) . A les III Jornadas 
(Santiago de Compostel·la, 2012) va ser membre del Comitè Científic i a les 
IV Jornadas (Múrcia, 2014) va ser coautora d’una comunicació sobre el test 
d’autoescalfament (López et al ., 2014) . 

Pel que fa a la SECH, la doctora Soliva va assistir a la reunió de substrats 
que va tenir lloc a Derio (Biscaia) el 1991, on formà part del grup d’assis-
tents que va promoure la creació del Grupo de Trabajo de Sustratos de la 
SECH, i va esdevenir la coordinadora de l’àmbit de compostatge . Aquest 
grup de treball va organitzar les I Jornadas de Sustratos de la SECH a Villavi-
ciosa (1992), on presentà una ponència de metodologia de compostatge di-
rigida a produir substrats (Soliva, 1993) i dues comunicacions sobre carac-
terització de materials (Giró et al ., 1993) i compostatge (Soliva et al ., 1993c) . 
Assistí també a les reunions de Catarroja (1994), Sevilla (1998) i Almeria 
(2000), on presentà una ponència sobre compostatge de restes vegetals i 
substrats, i formà part del Comitè Organitzador de les VI Jornadas de Sustra-
tos de la SECH (Barcelona, 2002), on fou coautora de dues comunicacions 
sobre el test d’autoescalfament i els carbonats i la qualitat del compost . 
Complementàriament, també va assistir a dues edicions del Congreso Nacio-
nal de la SECH, en la primera de les quals (Tenerife, 1988) va presentar una 
ponència sobre la determinació del fòsfor assimilable en compost (Giró et al ., 
1990) i tres comunicacions en la sisena edició (Barcelona, 1995) sobre varia-
ció de la temperatura i l’oxigen en compostatge, evolució de les propietats 
físiques dels substrats amb el temps de cultiu i efectes dels residus orgànics 
en la producció de col . 

De les contribucions a reunions internacionals, cal destacar la participa-
ció del seu equip en tres edicions de les International Conferences de la 
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xarxa RAMIRAN . En el RAMIRAN 2000 (Gargnano, Itàlia) es presentà una 
comunicació sobre l’aplicació de residus orgànics en una rotació de cultius 
(Bernat et al ., 2001) . En el marc del RAMIRAN 2004 (Múrcia), la doctora So-
liva feu una ponència sobre els residus orgànics a Espanya, un problema 
que pot esdevenir un recurs (Soliva, 2004) i s’hi presentaren dues comunica-
cions sobre l’avaluació de la qualitat dels compost com a esmena de sòls 
(Soliva et al ., 2004) i la presència de metalls pesants en els composts (López 
et al ., 2004) . En el RAMIRAN 2010 (Lisboa, Portugal), després de jubilar-se, 
el seu equip presentà dues comunicacions sobre la caracterització dels com-
posts de residus sòlids municipals produïts a Espanya (Huerta et al., 2010d) 
i sobre materials intermedis en plantes de tractament biològic combinat 
(López et al ., 2010d) . 

Pel que fa a la ICEA, la Montserrat en va ser un membre molt actiu des 
dels orígens, el 1977, i formà part del grup d’onze persones que en figuren 
com a fundadors («Història . . .», 2003; Vilà-Hors, 2003) . Posteriorment, va ser 
vocal de la Junta Directiva durant set anys (1984-1990), cinc amb el presi-
dent Josep M . Puiggrós i dos quan ho era Joan Pere Vilà-Hors . Va ser mem-
bre del Consell de Redacció (1989-1992) i del Comitè Editorial (2012-2016) 
de quAdeRns AgRARis, on consta com a autora principal o coautora de quatre 
articles en el volum dedicat a les jornades sobre adobs orgànics (Burés i 
Soliva, 1985; García-Becher i Soliva, 1985; Saña i Soliva, 1985; Soliva i Saña, 
1985) i dos més, un de revisió i reflexió sobre la docència i la recerca en 
residus orgànics a l’ESAB (Soliva, 2007) i el darrer sobre alguns aspectes 
que cal considerar en l’ús del compost (Soliva et al., 2013) . També és auto-
ra principal d’un article en el número de Dossiers Agraris dedicat a la pro-
blemàtica dels nitrats en sòls i aigües, en què s’estudia la dinàmica del ni-
trogen en el compostatge de residus sòlids urbans (Soliva i Molina, 1999) . 
Els articles anteriors mostren, en llengua catalana, les principals variants de 
les seves publicacions científiques: els treballs experimentals rigorosos vin-
culats a la formació dels estudiants en els TFC, els quals n’eren primers au-
tors, i els articles d’aprofundiment científica o tècnica, síntesi, revisió i apli-
cació, sempre innovadors i avançats al seu temps, en els quals compartia 
l’autoria amb investigadors del seu equip de recerca o n’era autora única . 
La seva participació en els congressos de la ICEA també va ser rellevant . En 
el I Congrés (Soliva et al ., 1988) va presentar, juntament amb la doctora 
Núria Cañameras i amb mi mateix, una comunicació que promovia la millo-
ra dels ensenyaments agrícoles universitaris mitjançant la coordinació inter-
disciplinària, la realització de TFC experimentals i la definició de línies de 
recerca aplicada, amb estreta relació amb empreses, administracions i cen-
tres de recerca, objectius que han presidit tota la seva activitat acadèmica, 
com s’ha esmentat abans . En el II Congrés (Lleida, 1990) va presentar la 
ponència «Agricultura i medi ambient», i hi va actuar, a més, com a coordi-
nadora de la sessió . En el III Congrés (Girona, 1994) va presentar una po-
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nència sobre «Residus orgànics i agricultura» i va ser coautora de dues comu-
nicacions sobre la utilització de residus tractats en els cultius en contenidor . 
La contribució del seu equip en el IV Congrés (Tarragona, 2000) fou la 
presentació de quatre comunicacions sobre l’aplicació agrícola de com-
posts, fems i fang de l’estació depuradora d’aigües residuals en dues rota-
cions de cultius (extensiva i hortícola) i dues sobre possibles usos del resi-
du de banys de pelatge . Complementàriament, va participar en diferents 
jornades i altres activitats, principalment en les organitzades per la secció 
de sòls . 

Atenent els seus mèrits, la Generalitat de Catalunya li va atorgar el Premi 
Medi Ambient 2012 en la modalitat de reconeixement d’una trajectòria de 
protecció i millora del medi ambient . L’acte es va fer el dia 5 de juny (Dia 
Mundial del Medi Ambient), a l’Institut Cartogràfic de Catalunya . Aquell dia 
la Montse, que sempre defugia el protagonisme, estava molt contenta i emo-
cionada i havia gravat un vídeo, en què se la pot veure i escoltar tal com ella 
era i parlava (https://m.youtube.com/watch?v=kVmBp36jSlQ) . En el discurs, 
en què va agrair els premis en nom dels guardonats, després de felicitar tot-
hom, va destacar el valor del treball en equip i de l’educació en les accions 
de sensibilització mediambiental i va fer una crida a reduir, separar i gestio-
nar correctament els residus, exigint-hi el compromís de les persones, em-
preses i administracions . A continuació, va dir que en premiar la trajectòria 
dels residus es reconeixia, en el seu nom, la labor feta a l’ESAB per moltes 
persones durant molts anys, és a dir, una feina d’equip . Per finalitzar va ex-
plicar que la seva candidatura l’havia presentat un grup de companys i 
amics, que li havien fet així una mala passada, però que amb això havia 
descobert que al llarg de la vida havia invertit molt en amics i que ara tenia 
un bon pla de pensions en amics, i suposava que ni la prima de risc ni els 
mercats hi podrien fer res i els continuaria tenint .

Finalment, voldria expressar que els seus companys, amics i familiars la 
recordarem sempre disposada a ajudar i a escoltar, però sense preguntes . A 
estimar sense dir-ho . Amb aquell sentit crític tan especial i propi, no com-
plaent sinó just, la seva integritat, la seva sinceritat i el seu rigor analític, el 
seu profund compromís ètic i social i la seva continuada cerca de justícia 
social .

Gràcies, estimada Montserrat, per tot el que has fet i tot el que ens has 
donat .
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