


  INTRODUCCIÓ

Les primeres Jornades del Rec Comtal “un Bé Comú”, van tenir lloc el dissabte 14 d'abril de 
2018 al Casal de la Mina de Montcada. On vàrem poder comptar amb la participació de 37 
persones.

Aquesta  Jornada  matinal  de  caràcter  tècnica,  formativa  i  reivindicativa,  que  s'espera  poder
repetir en un futur. Ha estat possible gràcies al compromís i la dedicació de la taula comunitària
del Rec Comtal formada per veïns/es i entitats de la zona de Montcada i Reixac i Barcelona (Nou
Barris i Sant Andreu) més el suport de diferents administracions, tècnics i universitats, així com
la del Consorci del Besòs.  

La participació i aportació d'experiències dels/de les nostres ponents convidats/des, han estat
exemples motivadors i colpidors, molt útils per marcar un traçat que caldrà anar teixint amb una
visió sostenible, que permeti fer via en el camí de la recuperació, conservació i manteniment
d'aquest entorn tant preuat.

La seva finalitat  és,  poder marcar uns referents com a punt  de partida en aquest  moviment
social, col·lectiu i participatiu, que permeti el desenvolupament i la consolidació del projecte en
qüestió. Contemplant-lo com un espai obert i de confluència entre els dos municipis veïns, de
Montcada i Reixac i Barcelona.

Els  debats,  precs  i  preguntes  sorgits  durant  la  jornada,  marcarien  la  tendència  dels  nous
plantejaments, reptes i escenaris. On a partir de les inquietuds i motivacions sorgides, neix la
necessitat i el compromís de treballar per construir l'entorn del Rec Comtal com “un Bé comú”.
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Benvinguda i presentació institucional

Dóna la Benvinguda a la Jornada del Rec Comtal, un Bé Comú. Jornada formativa i 
reivindicativa.

Antonio Alcántara (AA), de l'AVV de Montcada Can Sant Joan, precursor i membre del 
projecte el Rec Comtal es mou!

Agraeix  l'assistència,  un  dissabte  al  matí,  per  compartir  i  intercanviar  punts  de  vista,
experiències... en benefici dels moviments reivindicatius. 

Contempla una jornada de caire participatiu. La qual ha estat possible gràcies al Consorci del
Besòs, la Taula del Rec Comtal,  l'Ajuntament de Montcada i d’altres persones que treballen,
col·laboren de maneres i des d'àmbits molt diversos.

La Taula comunitària del Rec Comtal, prové d'un gran esforç col·lectiu que comparteix una lògica
comunitària amb una mirada transformadora, on el Rec Comtal esdevingui una eina per poder
millorar, transformar la realitat del barri i les desigualtats socials.  Abordant-les des de diferents
eixos transversals, com són; la part social, la participació, el treball  comunitari,  l'educació, la
cultura, el medi ambient, l'economia social i solidària, etc. Donant la volta a la realitat, construint
conjuntament un espai que prioritzi i doni sentit a tots els aspectes mencionats, revaloritzant així
l'entorn.

OBJECTIU: L'enriquiment personal en la formació conjunta a partir de l'intercanvi de vivències i
experiències durant les jornades.  Entenent-les com un espai on poder conèixer i  contemplar
altres realitats a partir dels exemples, per aprendre d'elles. Abordades des dels àmbits socials,
fomentant  la consciència crítica i  esperit  constructiu als agents implicats, vetllant i  mantenint
alhora la naturalesa de l'entorn, conservant-la i preservant-la, així com potenciar i donar valor a
l'economia de la zona. 

Però sobre tot, un espai per formar a la taula comunitària, ja que fa gairebé un any (9 mesos),
que s'ha constituït. I que també serveixi per donar-la a conèixer.    

 

PREGUNTES CLAU DE LA JORNADA: Com construir en comunitat? Com re-ruralitzar els barris?
Com volem que sigui el Rec Comtal? 

Manifesta que volen un espai construït entre totes, on càpiga tothom, però sobre tot i el més
important, és plantejar-se el per què ho volen així...?

Presentació de la jornada, on també s'ha fet menció de la gestió del temps i de la distribució
d'espais durant la mateixa. Donant pas a l'aportació dels/de les ponents convidats/des.



Ponència d’obertura a la jornada

Enric H. March (EHM), escriptor i divulgador de la història de Barcelona, autor del llibre El 
Rec Comtal. 1000 anys d’història i membre del projecte el Rec Comtal es mou!

El ponent agraeix, en aquest cas, haver estat convidat a contribuir en l'obertura de les jornades, 
les quals preveu que seran tot un èxit i a les que no ha participat com a historiador, sinó com a 
membre de la Taula del Rec Comtal.

Fa una breu menció sobre la història del Rec Comtal, però contemplada des del punt de vista de

les experiències, donant protagonisme als records i tots aquells lligams emocionals, socials, 
culturals i naturals associats a aquest. 

Exclama; companys/es, 2.000 anys de la història de l'aigua ens contemplen! Fet que vincula 
amb una de les moltes frases que se li atribueixen a Napoleó quan va fer la conquesta d'Egipte, 
arribant a la següent conclusió; tal i com succeïa en totes les campanyes de conquestes, els 
països receptors quedaven sempre espoliats i tot el seu patrimoni ha acabat en museus 
d'Europa. Hem d'aconseguir que això no passi amb el Rec Comtal que encara avui en dia és viu 
aquí,  ho continuï sent per tota la gent de tots els barris per on encara circula al descobert.

La seva història és molt important perquè ens dibuixa tot un panorama, important de recordar... 
Un Rec Comtal hereu de l'aqüeducte Romà, construït al voltant del s.X – XI, on figuren els 
primers testimonis documentals de la seva existència, tot i que hi ha darrers estudis que 
confirmen la seva anterioritat. Quan va caure l'imperi romà, tota la plana de Barcelona, l'àrea 
Barcinonensis només era el gran poder econòmic i religiós de la ciutat, on vivien 4 persones 
comptades, en el centre i la resta vivien en el pla, dedicades a la pagesia.    
Aquest va néixer per moure molins de farina, que alhora aquests són utilitzats perquè comptes, 
posteriorment comptes reis i els poders associats, cobrin impostos (una nova manera d'acumular
diners) i treure uns benefici que els permetria finançar les conquestes de la península. Ja que 
tenint el domini i el poder entorn a l'aigua, les conquestes estaven assegurades. A nivell de 
Barcelona, Montcada, però també per tota Catalunya, es feia ressò del lema; “el Rec Comtal és 
vida”



A partir del s.XV arrel de la crescuda de la ciutat, es van començar a explotar els pous. Però no 
és fins a principis del s.XVIII, quan es comença a fer servir el Rec Comtal com a aigua per 
consum de boca, on a partir d'una fibla es comencen a construir les fonts, per falta d'abastiment 
a la població que fins aleshores, només era amb pous.

El fet de començar amb l'ús de la indústria, va suposar la desaparició dels molins com a 
generadors d'energia, per transformar-los en farineres i crear la indústria d'indians. Agafant tot el 
monopoli, fins que el Rec va anar desapareixent (per l'especulació, ja en aquelles èpoques), 
perdent valor i importància, a conseqüència del seu estat i el grau de contaminació que va 
acabar patint, resultant un gran clavegueram. Fins anar-lo cobrint i tapant per construir a sobre, 
a mesura que anava creixent la ciutat.  

El Rec Comtal, no és només aigua, sinó tot un símbol patrimonial del que es construí al voltant 
d'aquest!

La història ens recorda com hem arribat fins aquí i tot el que hem perdut i/o ens hem deixat pel 
camí. Exemple que ens ha de servir per no cometre els mateixos errors i essers més 
constructius i enginyosos en les actuacions dels present i les previsions pel futur.

Tania Galán, coordinadora d’activitats del Museu Municipal de Montcada i Reixac  

En nom de tots els/les treballadors/es del Museu, dóna la benvinguda a la jornada. Les quals 
reben amb molt alegria, perquè aquestes i el projecte adjunt, dóna continuïtat a tota la feina de 
difusió i reivindicació del patrimoni de l'aigua montcadenc, que porten fent des de fa anys.        
Ja que no són només un benefici patrimonial i natural, sinó també social, polític i cultural. 

El Rec Comtal, per la seva fisonomia en forma de; túnels, dipòsits, canonades, conductes i 
mines. Com la que tenim sota els nostres peus, des de la Casa de la Mina, on ens trobem. 
Aquest patrimoni hidràulic, és un patrimoni amagat, ocult al nostres ulls. S'ha de pensar que 
aquesta aigua oculta sempre fa nosa, sobre tot a l'hora de construir i implementar noves 
infraestructures urbanes, aquest fet el fa molt vulnerable. És molt fàcilment destructible. Per aixó 
és molt important, donar-li visibilitat i protecció. 

Posa com a exemple, la construcció de fa uns anys... quan Adif estava fent totes les obres del 
túnel de ventilació de l'AVE. On hi havia un tram d'aquest túnel, que havia de passar just al al cor
comercial de Montcada, i no només això, sinó per un tram per on circula aigua de la Mina. 
Llavors va ser quan es va activar un element d'acció legal de primer grau, com és el BCIL (Bens 
Culturals d'Interès Local), protocol amb un seguit de normatives de pes, declaració que prioritza 
la prevenció i protegir de l'espai com a patrimoni.          
No saben exactament ben be, si per aquesta declaració, si pel moviment social, la difusió i les 
reivindicacions veïnals i polítiques que es van fer, o simplement perquè la pròpia circulació de 
l'aigua els va suposar un impediment a l'hora de construir la infraestructura... Però la qüestió, és 
que finalment van decidir no construir aquella infraestructura (túnel de ventilació) en aquell tram. 
Amb aquest exemple, pretenia constatar que, per protegir el patrimoni, no són les eines legals o 
d'altres formules les que tenen pes... sinó, que el poder el te la difusió. I que la gent de cada 
barri sàpiga el que té, sobretot amb recursos tant importants com; la Mina, La Casa de les 
Aigües de Montcada, i tants d'altres recursos de l'aigua que hi ha per tota Barcelona.



Un cop que la població posi en valor, respecti i faci respectar el seu patrimoni, aquest serà el 
major assoliment que es podrà aconseguir, sent així la gran mesura de conservació preventiva i 
de protecció. Tenir a la gent educada, amb coneixement i amb propostes de lleure sostenibles 
com les que es realitzen des del projecte el Rec Comtal es mou! i d'altres que s'estan gestant, 
entorn al Rec Comtal són les eines fonamentals per treure a la llum aquest patrimoni amagat. 
Aquesta és la gran arma que tenim. Per tant, s'ha de conservar, preservar, cuidar i mantenir el 
que tenim donant importància i reconeixement a les coses, incidint des del poder popular. 

La força no resideix en els temes legals i polítics, sinó en la gent i el poder del poble que li dóna 
aquest valor. Així que un cop s'aconsegueixi donar valor i conscienciar a les persones de la 
importància d'aquest espai, ja estarà més que resolt l'objectiu. Ja que el patrimoni cultural, sense
la participació social, no te cap valor, ni cap sentit d'existir!

(AA): Informa que la jornada s'està re-transmeten en directe i també quedarà gravada a partir 
del canal de Tele Mir. Que hi ha hagut un total de 78 persones inscrites durant els 2 dies de 
jornades. I que hi haurà una relatoria.



Construint comunitat des l’espai públic.

* Dinamitza: Ernesto Morales (EM), coordinador de l’escola de l’IGOP (Institut de Govern i 
Polítiques Públiques) de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del projecte el 
Rec Comtal es mou!

Agraeix la participació de la gent, a part d'estar content de poder formar part de les jornades i 
venir en representació del IGOP, com a institut de recerca de Nou barris, el barri de Barcelona 
més proper i fronterer amb Montcada. Contribuint i repensant unes jornades com aquestes i 
participar d'un espai tant interessant com és la taula del Rec Comtal, ja que hi han poques 
iniciatives que surtin del territori i veïnat, posant sobre la taula la voluntat de construir un projecte
comú i col·lectiu, forçant que la responsabilitat sigui conjunta i s'hagi de cooperar i col·laborar 
entre entitats, associacions, teixit comunitari i les institucions públiques per donar resposta a les 
necessitats de tots/es.

Fa la Introducció dels/de les ponents que venen a parlar de les seves experiències en 
moviments participatius, com a moderador d'una taula de reflexió i debat. Presentant i fent una 
breu síntesi de la iniciativa.

TAULA  RODONA.

Jose Luís Conejero (JLC), activista, president de l’AVV de Montcada Can Sant Joan i 
membre del projecte el Rec Comtal es mou!

Explica com era el Rec Comtal en un passat. I com s'ha anat transformant des d'un estat de 
degradació total, equivalent a una claveguera/deixalleria al descobert. On faltaven 
infraestructures per transitar  que sumat a l'absència de comerç i serveis que hi ha a la part de 
Vallbona, obligava als/les veïns/es del barri aproximar-se a Montcada, per un tram molt perillós i 
arriscat; sense camins, ni il·luminació, ni barrera delimitant amb les vies del tren, etc.  
Passant a l'evolució i la recuperació de la zona, des dels anys 90 fins a l'actualitat.

Reivindicant la condició històrica, social i del medi natural, a partir de la denúncia col·lectiva i 
vetllant per l'espai. Es va passar de l'oblit i l'abandonament, al condicionament i la dignificació de
l'espai. A partir del moviment reivindicatiu, realitzant; assembles en una jornada on van assistir 
moltes persones, reunions i actes reivindicatius. etc. Tot plegat va permetre crear un esperit 



reivindicatiu força potent, fent compatibles les necessitats de la població, amb les qüestions 
històriques i mediambientals de l'entorn. Gràcies també al suport de mitjans de comunicació, es 
va fer més ressò de la problemàtica que es vivia entre Barcelona i Montcada.        
Amb aquests actes i d'altres, es va acabar obtenint com a resultat  l'estat actual del tram de Rec 
Comtal al descobert.    
Transformació que va ser supervisada i controlada per l'associació de veïns/es, per tenir la 
certesa de que totes les actuacions es realitzaven segons les premisses i expectatives 
anteriorment expressades. 

A partir d'aquí i del fet de contemplar que aquest espai no només havia de ser un espai 
transitable, sinó també fer possible un espai on poder fer barri i comunitat, conservant i 
preservant alhora la natura. Va sorgir la taula comunitària, oberta a tothom, començant a fer 
accions, com; establir un conveni amb la Universitat de Barcelona on els/les alumnes/as a part 
de col·laborar fent treballs, després feien xerrades i divulgació entorn al Rec. Així com establir un
nombre determinat de monitors/educadors, durant les jornades d'estiu per realitzar activitats 
lúdiques i constructives, ensenyant a preservar i conservar l'entorn. D'aquestes últimes accions, 
va sorgir el projecte socioeducatiu.

Estan molt contents dels progressos aconseguits, recordant encara quan l'Antonio Alcàntara, va 
passar per l'associació i els va plantejar tot aquests reptes que ningú hagués dit que poguessin 
ser possibles, ni s'hagués arribat tant lluny, un any enrere. Fent aquest canvi radical de 360º.

Georgina Dezcallar (GD), educadora al projecte #FesKiosk de l’Associació Circula Cultura 
de Sant Boi del Llobregat.

Explica la seva experiència, des de l'associació Circula Cultura (un grup de joves que 
comparteixen inquietuds sobre l’educació a l’espai públic, la participació, la interculturalitat i l’art) 
i què és “Feskiosk”?  
Projecte que neix d'una iniciativa per donar una altre vida realitzant activitats en un quiosc de 
premsa que havia tancat.          
No neix des del punt de vista activista, ni com a una necessitat real de l'entorn, ja que no són 
veïnes del barri. Sinó com una necessitat personal (de “6 col·legues” estudiants d'Universitat) 
que de manera experimental a partir d'una inquietud, es plantegen afrontar un repte de caire 
sociocultural a l'aire lliure. Interessant-se més en explorar les possibilitats que pot oferir l'espai 
públic com a medi educatiu, que no pas, el que pugui passar dins d'espais i institucions 
tancades.                  
Així doncs, i arrel d'una oportunitat en que l'Ajuntament de St. Boi del Llobregat (qui decideix 
obrir a concurs diversos quioscos tancats) i en veure un concurs que promou la plataforma 
d'emprenedoria social CoBoi, que posava a disposició aquests espais, van presentar una 
iniciativa per generar activitat allà i els hi van concedir.

Podent dur a la pràctica i fent possible aquesta iniciativa, però al posar-se en el context de la 
situació real de l'entorn del barri, es van trobar amb que tothom (associacions, entitats, veïns/es)
els comentava que hi havia una percepció molt negativa en aquell entorn, on semblava ser, que 
la gent no hi anava per por, ja que hi havia un ambient conflictiu. Llavors, es van trobar amb dos 
reptes; per una banda la part d'explorar i experimentar l'espai públic com a medi educatiu i per 
altre banda la part lidiar i intentar conciliar el conflicte entre les parts, intervenint de manera 
tolerant i respectuosa, ja que no volien fer fora a ningú. 

Conscients que el vell quiosc de premsa de la Plaça de la Generalitat necessitava deixar d’estar 
en desús, el projecte volia recuperar i aprofitar l'espai convertint-lo en un punt de trobada cultural



per a la transformació de la comunitat. I avui en dia, ja porten 3 anys amb un projecte que te com
a objectiu poder crear una xarxa comunitària amb la complicitat d’entitats, associacions i 
veïnatge, que articuli una oferta cultural i artística que pugui ser un referent al territori, impulsant 
iniciatives que puguin enfortir els vincles i les sinergies existents entre els diferents agents del 
territori o impulsar-ne altres de noves.

Ariadna Estany (AE), educadora al projecte A les places de l’Ajuntament de Granollers

Explica que en el seu cas, el projecte és impulsat des de l'ajuntament, però que sorgeix com a 
resultat de l'evolució dels/de les educadors/es de carrer i el seu treball diari en vinculació al 
territori. Que al final els permet també consolidar-se com a educadors d'acció comunitària.       
On en un moment determinat, arrel de detectar i fer un estudi de la participació als espais oberts,
places, etc. es sorprenen i es fan la següent pregunta, que seria el naixement del projecte... 

 Què passa a les places del barri, que no hi ha vida i moviment?

Tenien la sensació, de que havia una tendència a centralitzar-se a la part més comercial i 
cèntrica de la ciutat, però no tenien present que a les places dels barris, no hi hagués activitat... 
Fet que els va servir per actuar i poder revertir aquella situació.  
A partir de la qual, es van dedicar a planificar i gestionar quines activitats podrien desenvolupar 
amb els diferents actors implicats i posteriors serveis que anirien involucrant.   
Van començar amb accions molt senzilles. On van convidar a joves vinculats amb temes 
artístics, de música, etc. perquè realitzessin activitats a les places, i a partir de petites propostes 
van anar creixent, sumant més tard serveis de l'ajuntament (tècnics de) joventut, educació, 
participació, etc.  

Arribats al punt, de posar-se en contacte amb diferents entorns, àmbits i punts de vista diferents,
és quan s'ha de trobar un objectiu que primi pel be comú i cal trobar un punt de confluència, que 
uneixi els diferents col·lectius, podent implicar el major nombre d'agents i participants possibles. 

Donat que aquest projecte no neix d'entrada d'una aposta política, ni d'una preocupació explícita
(tot i que existia una mancança de base, que no estava identificada), malgrat que després amb 
el pla d'acció municipal si que es trobi un encaix. Neix des d'una motivació que aflora dels/de les 
mateixos/es educadors/es, d'intentar vetllar pel bé comú i de manifestar una sensibilitat cap a 
l'acció comunitària.

Van anar realitzant accions de procés, per associar les activitats amb l'entorn a partir de fer un 
petit diagnòstic que els aproximes a tots els agents; tant els habituals, com els invisibilitzats. On 



sobre tot, el que interessava era donar veu a les seves necessitats i inquietuds, fent que 
aquestes no quedessin només quedar en l'imaginari, sinó que allò es pogués plasmar, fer 
possible, dissenyar-ho i construir-ho. 

Al final dels processo de diagnòstic, amb els mateixos protagonistes (infants i joves). Ells 
mateixos van demanar i sol·licitar agafar les regnes de la situació, empoderant-se, per 
manifestar: què volien, però no només això, sinó que van prendre partit passant a l'acció, sent 
els/les protagonistes, de manera autogestionada; liderant, pensant, dissenyant, executant i duen 
a la pràctica les seves pròpies iniciatives i dinàmiques. 

Torn de precs i preguntes: 

    - (JLC) : Expressa, que els 2 exemples exposats, han de servir per agafar idees a partir
   de les experiències de les companyes. Fins ara, s'ha dinamitzat l'espai realitzant;  
   activitats, jocs, tallers, etc. però no s'ha aconseguit que tinguin continuïtat. Per tant 
   s'haurà de seguir treballant per integrar a la gent a participar. 

       - (AE) : Respon i dóna consell, en relació a l'aportació d'en José Luís. 
      És vital poder transmetre la vivència, sensibilitat, consciència, experiència fent-la 
      propera i poder implicar a nous agents i persones que no formen part de l'espai, que sí 
      pugui ser un Bé comú, però que ho sigui per tothom! Perquè sovint no ho és. 
      Com a entitats i associacions és molt important donar veu als agents! L'acció 
      comunitària ha de néixer des de la base, però sobre tot donar veu a tothom!

* (EM) Tots els col·lectius moviments socials suposen poder arribar a acords i a un fi/objectiu 
comú, però això sovint No és fàcil... Volem saber quina ha estat l'experiència i com ha estat el 
suport i/o el repte d'implicar a la gent en la participació, en cada entorn?

- (JLC) : Fa referència a que el Rec Comtal com a element únic i desconegut per la 
gent, alhora es un valor, que te la virtut de reunir a les persones, per la riquesa que té. 
Fet que s'hauria d'utilitzar i emprar com una potencialitat per fer-les partícips.

      Actualment hi ha previst crear una AUCA amb l'ajud d'Universitaris. Motivant i implicant 
   a nous agents. Acció que alhora generarà una economia social pel barri, aconseguint  
   un respecte, un coneixement i una major participació, que ja anteriorment ha permès 
   resoldre de manera col·lectiva les problemàtiques de l'entorn. 

    ¨tant si creus que es possible, com si creus que no es possible, tens raó¨!! 

- (GD) : L'experiència de l'espai com a treball comunitari és molt ric i un espai de relació
bàsica, sent una prioritat que el nucli (plaça) sigui una peça clau i l'òrgan públic 
vertebrant de les activitats i funcions que donin continuïtat al projecte. Des de 
l'ajuntament, els van obrir portes i els van donar oportunitats lligams, que després van 
anar teixint amb el sector associatiu, entitats, locals, etc. i la gent sí que si ha anat 
sumant, i participant.

* Quina era la reacció/percepció de la gent des d'un inici?

    - (GD) : Al principi hi havia una sorpresa i curiositat de què passava i què hi havia...  
   perquè era nou i desconegut. La plaça era conflictiva i tot i que havia de ser un espai    
   d'ells, no ho era per les problemàtiques conflictives que es vivien en l'entorn i per males



   conductes, que els feien por. Elles al arribar, tenien molt clar, que no volien treure a    
   ningú, però el més important és que no tenien cap estigma, ni por vers l'entorn.  
   Gràcies a la il·lusió, les ganes de començar a fer activitats i fer funciona el projecte, van
   permetre mitigar aquella por i negativitat, canviant la percepció de les persones.   

(AA) : Des del Rec Comtal, s'ha volgut implicar el moviment i la perspectiva econòmica des d'un 
punt de vista d'economia social i solidària, intentant revertir aquests beneficis, generant feina en 
l'entorn amb nois/es del barri, gràcies a la subvenció del Consorci. Vosaltres heu volgut dignificar
i revertir l'economia en la gent de l'entorn treballant des del projecte, vinculant més als agents? 

    - (GD) : L'espai sí ha servit com a pràctica, i d'interès per decantar-se cap als estudis  
   socials, permetent obrir portes en l'àmbit laboral realitzant pràctiques, així com  
   proporcionar possibles opcions de feina, a partir de l'entorn i l'espai. 

    - (AE) : En aquest cas, al venir de l'administració el tema contractació no es contempla,
   però sí que es veritat que sí es crea una visió i es fa una estratègia i consciència  
   d'autogestió que també es i forma part d'aquesta economia social i solidària, però  
   sense la necessitat de contemplar el concepte econòmic.

       - (JLC) : És molt important la pregunta, però el problema és com dur a terme això, ja 
      que la pràctica de contractació, que s'ha realitzat és una manera de fer, però també   
      s'ha de veure com reverteix això en l'economia local i si es podria potenciar el comerç 
      de l'entorn. Com per exemple en el cas de Vallbona, al costat mateix del Rec Comtal hi 
      ha un punt verd (espai de separació de residus) i en canvi no tenen cap tipus de   
      comerç, servei proper al barri. I potser una manera de revertir aquesta realitat del barri, 
      seria a partir del Rec...

Canviant de tema, introdueix un altre debat molt ampli. Que és el com poder fer que la gent        
participi i s'impliqui més en les entitats i/o moviments participatius, ja que hi ha una problemàtica 
general i és molt difícil al mateix temps... Com ho veieu vosaltres?        

               - (AE) : Responent a la pregunta, és un “temazo” i no és fàcil, sobre tot perquè ningú té
      la formula màgica, de com es fa... Pel moment, encara no tenim la solució i si algú la 
      sap, si us plau que la digui!

       En el fons per poder-nos implicar i participar, hem de trobar espais molt oberts, molt 
      flexibles, on se'ns escolti i espais d'oportunitat, on poder-nos desenvolupar com a   
      persones. En realitat, hi ha molt de picar pedra. I de conèixer a les persones, parlar,  
      explicar, escoltar... 



+ Preguntes dels/de les assistents:

1. Com va ser la vostre relació amb l'Administració, van col·laborar, etc.? (per GD)

2. En l'impacte del trànsit, l'empoderament de la gent es real, quan els agents de l'espai 
desapareixen? (per AE)

3. Més que una pregunta, fa una reflexió: És evident que hi ha una tendència d'abandó dels 
espais públics perquè han substituït aquest bé comú per la inducció del subconscient cap a 
espais tant frívols, com els centres comercials, on l'interès es centra en el consum...       
Però deixant de banda, aquesta percepció. Creu que una possible solució, tenint en compte que 
aquestes persones, en alguna ocasió segur que han fet ús i gaudit d'aquests espais públics, 
potser una de les maneres d'atraure a la gent, és buscar aquelles parts sensibles que els puguin
fer despertar d'aquest son que els ha portat a ignorar allò que a més a més els pertany. (oberta)

       1. (GD) No va ser un suport econòmic, però sí va ser d'escolta i suport a l'hora de  
      proporcionar eines, recursos burocràtics, accedir al territori, entorn, entitats... Sí que hi 
      va haver persones (regidors/es) amb cara i ulls, que van col·laborar perquè alhora el 
      nostre projecte, els resolia i solucionava un tema delicat, com era el conflicte a la plaça,
      i a més a més, sense cobrar res, perquè aquest és un projecte totalment altruista,  
      sense ànim de lucre. 

    2. (AE) És molt difícil poder comprovar l'impacte qualitatiu, ja que requereix molt temps 
   i molt estudi (a part de recurs econòmic) un cop ha finalitzat el projecte en sí... Però tot i
   així, nosaltres ens basem en l'evolució i la consolidació d'un projecte, en el que ja s'ha 
   fet visible la realitat de l'impacte que ha generat i la transformació, si més no, de 
   consciència que ha implicat en infants i adolescents, amb les pràctiques realitzades.

    3. (JLC) Aquesta pregunta és molt interessant, perquè abans es cert que tot ho fèiem  
   al carrer i ens socialitzàvem molt més, compartint també els problemes i sent més 
   propensos a l'ajuda col·lectiva, però avui en dia es cert, que hi ha un factor de  
   “introversió” general, que ha impedeix aquesta socialització i participació que tant ens  
   preocupa. Per això hem de seguir fent el possible perquè la gent es relacioni, ja que  
   això és un punt a favor pels espais comuns, per compartir, per socialitzar-se i per saber
   què passa i poder ajudar, trobant solucions a les problemàtiques.  

Conclusions (EM): Ha volgut tractar tots aquells temes importants o que li han cridat més 
l'atenció, que han anat sorgint, per fer un resum de la taula. - Fer un salt més enllà de l'activitat 
en sí que es realitza, donant la volta en poder generar un canvi i donar respostes a la realitat de 
l'entorn, a partir d'aquesta eina. - Respectar a tothom, podent conviure des de la tolerància, 
generant l'oportunitat de relació entre les persones convidant-les a implicar-se i ser partícips de 
protagonitzar la seva pròpia llibertat i capacitat autosuficient. - També el fet de que sigui possible 
crear un teixit col·lectiu, que contempli als comerços locals i de l'entorn de manera que es pugui 
revertir en aquests tota l'activitat, el valor i la riquesa que s'aporta en un espai determinat.

Per tant aquest debat i posada en comú d'avui... No és un punt i final, sinó un punt de partida 
que ens ha de servir de reflexió!

(AA) : Intervé per informar de que a continuació es farà una pausa per fer una cafè, etc. i explica
breument com es desenvoluparà el segon torn.



Ruralitzem els barris.

* Dinamitza: Montse Marcos (MM), Tècnica en cap d’educació de l’Ajuntament Montcada i 
Reixac i membre del projecte el Rec Comtal es mou!  

Presentació dient: Aquí tenim uns ponents que estan lluitant perquè les ciutats siguin més 
naturals. Amb la complexitat que suposa que aquests dos elements; ciutats-urbe Vs natura-
ruralització, que sembla que estiguin en constant rivalitat, puguin conviure... Per això des de la 
taula comunitària del Rec Comtal hem preparat aquestes jornades, pensant que era del tot 
necessari parlar dels moviments veïnals vinculats amb aquests temes i comptar amb 
l'experiència dels ponents convidats. 

Re-ruralitzar les ciutats, és una iniciativa molt digna i del tot necessària, per poder enriquir i 
millorar la qualitat de vida dels nostres barris. I creiem que el Rec Comtal, ens brinda 
l'oportunitat de poder complir amb aquest objectiu, ja que tenint les condicions òptimes perquè 
aquest espai faci de connector amb les serralades que te al seu entorn com, Collserola i la 
Serralada Marina i el turons com el de Montcada, ja que com a element vehicular que és l'aigua 
ens pugui revitalitzar, als barris perifèrics en qüestió de poc temps.

En definitiva, volem que d'alguna manera, la Natura ens envaeixi!

A continuació dóna pas als ponents d'aquesta taula.

TAULA  RODONA.

Iru Moner (IM), activista veïnal a l’Assemblea de Vallcarca. 

Ens fa una breu contextualització històrica del barri de Vallcarca, per poder entendre millor tots 
els processos i canvis transformadors que han aconseguit i lluitat tant els/les veïns/es. 

Vallcarca és un barri molt petit, just al límit de la “urbe” de Barcelona i a les portes de Collserola, 
dins del Districte de Gràcia, però que no s'identifica gens amb la tessitura i el seu context. Ja 
que es tracta d'una zona molt obrera, que treballava pels rics i la zona de poder de Gràcia. És un
barri-poble, on hi havia masies i es feia pràcticament vida de camp. També hi havia cases de 
camp (de segona residencia) de la burgesia, propietària de les fàbriques tèxtils de la ciutat, on 
també hi acudien per oci i llibertinatge. 

Barri amb uns antecedents molt reivindicatius, ja des d'èpoques convulses del moviment obrer, 
al voltant dels anys 1910-1920, on la CNT hi tenia molta representació. 



Als anys 70 amb en ”Porcioles”, l'últim alcalde del franquisme, va fer una reforma on volia fer 
una sortida de Barcelona cap a Collserola, per regular el trànsit. Moment en que el barri va patir 
la 1ª decaiguda urbanística, degradant-se tot l'entorn arrel de la falta d'inversió, permisos, fent 
que la zona no es pogués rehabilitar i el barri anés en decadència. 

Al 2.002, amb govern socialista es planteja un nou MPGM (Modificació del Pla General 
Metropolità), on hi ha la 2ª decaiguda urbanística, ja que en aquesta ocasió el plantejament era 
derrocar les cases petites i baixes de tota la vida, per començar a construir edificis en bloc (a 
l'estil blocs de pisos com els de la perifèria de Barcelona). I és en aquell moment que s'inicia una
lluita des de les AVV que ja eren gent gran, a les que es sumen gent jove (entre aquests ell). 
Gràcies a aquesta unió col·lectiva, s'aconsegueix aturar el MPGM.

Al 2.011 amb el projecte Pla Buits i els moviments 15M, van sumar més gent i es van fer més 
forts, constituint-se com a assemblea de Vallcarca de manera consensuada amb totes les 
entitats. Que posteriorment amb la baixada del moviment, van acabar-se constituint com una 
associació de veïns/es, amb intenció de crear un contrapoder contra les institucions. Ja que el 
projecte que tenien, era similar al del 2.002, però en aquest cas entorn a la Pl. Romaní, on la 
intenció era novament destruir tot el que quedava de cases velles, de naturalitat i de poble al 
barri. Construint més blocs i creant un centre cívic al mig de les cases de nova construcció, 
sense contemplar el verd.

Llavors va ser, quan es van mobilitzar, a mode reivindicatiu, per dignificar la Plaça i conjuntament
amb les associacions, van decidir punxar l'aigua de les canonades per crear una font “molt 
simbòlica” al mig de la plaça.         
Així doncs, l'any 2.012 seguint en la línia de mantenir les cases petites amb jardí i mantenir tot el
verd. Van crear pel seu compte un Pla Popular, per salvar una de les últimes pedreres de 
Barcelona, que gràcies al suport d'Arquitectes sense fronteres, totes les assembles, entitats i 
associacions del barri que estaven unides, van crear la Coordinadora d'entitats, fent pinya per un
objectiu comú. Salvar la Pl. de la Farigola i crear-se el seu Centre Cívic. 

El fet de saber compatibilitzar-se i compartir l'espai entre gent gran i joves, els ha permès crear 
un projecte conjunt, que és l'Hort de Vallcarca, el qual va ser també un espai ocupat i 
autogestionat, propietat de Nuñez i Navarro. En l'actualitat encara és l'objectiu més preuat que 
han aconseguit, ja que actualment és un espai amb molta activitat, vida, on comparteixen l'espai 
i els serveix per relacionar-se, etc. 

Gràcies a l'Associació “Som Barri”, el barri està catalogat com a ciutat jardí. Fet que s'ha revertit 
en contra del compromís popular. Ja que des del punt de vista administratiu s'han fet seva 
aquesta atribució, que els serveix d'excusa perfecte per justificar tots els beneficis econòmics 
que els està suposant tota l'activitat especulativa que generen en el barri. En total contraposició 
als moviments i motivacions del veïns/es, ja que aquestes accions impliquen atraure a un públic 
d'un nivell adquisitiu que no correspon a la zona, a part de desplaçar i obligar a viure a la gent 
del barri de tota la vida, en unes condicions molt precàries.   

Sergi Argelès (SA) i Antoni Álvarez (AÁlvarez) activistes veïnals de l’Observatori   del 
Territori el Medi Ambient Montcada i Reixac i membres del projecte el Rec Comtal es mou!

(SA): Comença explicant una mica els antecedents que els va portar a “l'Observatori”... 
Montcada per la peculiar situació geogràfica, té molt potencial però també pateix un excés de 
pas d'infraestructures, ja que és la porta d'entrada i sortida cap Barcelona i el Nord. Va haver un 
fet molt dinamitzador que va posar sobre la taula la catalogació de Montcada com l'abocador del 



Vallès, que va ser: “les Fades cabrejades”: Moviment imaginari, que s'encarregava de posar en 
escena, intentant evidenciar davant l'opinió pública, del veïnat i els representants polítics la 
problemàtica que hi havia amb els abocadors, l'abandonament i el menyspreu cap a tot el medi 
natural que patia una galopant degradació. 

“Les Fades”: persones que feien accions divertides per reivindicar d'una manera escenificada, 
com un relat de conte, amb cartells, etc. Éssers que no sabien qui eren, ni d'on van sortir, ni a on
van anar a parar... Però la qüestió és que van tenir un resultat molt positiu, a l'hora d'explicar i 
denunciar la situació que es vivia, en contra de l'antiga Alcaldessa, coneguda com “Hello Kitty”. 

Arrel d'aquí, a nivell veïnal, potser gràcies a “Les Fades” va sorgir un moviment assembleari que 
va ser “Obrint vies” en relació al tractat EMAS pel medi ambient a Montcada. On un dels temes 
que es van tractar eren els solars que hi han buits/abandonats a Montcada, sense donar-los cap 
ús públic i social com cal. També es van tractar “el Projecte vinyes”: que tenia intenció de 
recuperar el treball agrari fent més propera la relació de les persones amb la natura, el paisatge 
en mosaic de la zona servint també com a pràctica per la prevenció d'incendis, sobre tot en el 
context natural que ens trobem. 

Segueix (AÁlvarez), fent una petita reflexió del concepte Re-ruralització a Montcada. Prèviament
s'hauria de tenir en compte, que és una zona fronterera molt trinxada, entre el “Monstre de 
Barcelona” (que s'ho menja tot) i la Catalunya de darrere, que fins ara semblava més rural i 
natural, però avui en dia també està molt degradada. Quedant enmig de dues realitats molt 
diferents, el qual fa molt difícil treballar. Per això cal que hi hagi una col·lectivització d'idees per 
poder arribar a consensos, on poder trobar solucions a les problemàtiques que ens amenacen. 

La reflexió que fa a continuació, és totalment acientífica, basada en persones que no són ni 
expertes, ni tècniques, sinó que són persones que s'han “patejat” molt i molt el territori. D'on han 
pogut treure les seves pròpies conclusions, a partir de contemplar i conèixer be el territori, amb 
els enormes dèficits i les immenses possibilitats que té. Sent molt colpidora, la mostra 
d'indiferència i la falta d'actuació envers a l'evolució destructiva imparable, d'una degradació mai 
estable, sinó expansible. La qual no podem aturar, però tampoc obviar-la abandonant la lluita, 
sinó actuar per combatre-la, ja que pel contrari ens acabarà menjant. 

Ens explica com històricament, ens hem vist abocats a la realitat industrialitzada de Montcada,  
sota el lema d'una oligarquia dictatorial que va obligar a la població, a marxar de les seves 
cases, veient-se sotmesos sota a una explotació industrial inevitable. Però no només això, sinó 
que a més a més van encarregar-se perfectament d'arrelar conceptes tant perversos, com: el fet 
d'integrar com a propi, el missatge negatiu i despectiu cap a l'origen natural i agrari (d'on 



procedia la majoria de la població). Tergiversant l'argument fent creure que el concepte urbà és 
positiu i amb projecció de futur, mentre que el medi natural és negatiu. 

Posteriorment els dèficits de serveis, provocats per l'especulació van ser tant importants que la 
població s'organitzà en la reivindicació dels seus drets; transports, escoles, centres de salut i 
zones verdes. Aquestes van seguir al llarg dels any impedint la construcció amenaçadora dels 
espais naturals que queden relictes, reconeixent-se per clam popular com a parcs naturals. 

Per contra, la creació de la protecció, té dos inconvenients: que els grans propietaris abandonin 
el territori (al no poder especular), i en canvi els que han quedat al marge de la protecció, 
augmentin de valor i sent objecte de ferotges batalles legals i tràfic d'influències. Alhora per 
administrar aquests espais es crearien monstres burocràtics molt poc afins, totalment 
descoordinats i enfrontats, acabant emprant les parcel·les com a objectes de poder polític.  

Per això, davant de l'absència física de naturalesa a les ciutats (element necessari, essencial, 
molt buscat i preuat per les persones), moltes vegades, es tendeix a alternatives oportunistes 
d'apropiació d'espais públics, comuns i protegits, per exercir la pràctica i explotació de terreny 
d'una manera individual i totalment degradant i contraproduent per la societat, ja que sovint 
porten associades pràctiques, que més enllà de satisfer les mancances de lleure, oci i 
socialització que pugui oferir la ciutat, intenten cobrir la necessitat individual de fer ús i 
interaccionar amb la natura gaudint d'espais a l'aire lliure... Generant conflictes, en contemplar la
densitat degradant i destructiva, que no només afecta l'ecosistema i la biodiversitat al voltant de 
la llera del Besòs, sinó que també fas abús d'un concepte tant erroni i totalment associat al 
sistema, com és el de la particularització i propietat.

(SA) : Explica el pla d'usos, dient: Quan hi ha hagut interès i moviments col·lectius, que 
pretenien fer accions de re-ruralitzar, de manera conscient, productiva, revertint positivament al 
medi i al sector humà. Han estat perseguits per les institucions. Tant en l'àmbit dels serveis; 
educatiu i/o lúdic, com agrícola i rural, etc.

Però en canvi, hi han mostres del mapatge de Montcada on projecten la dimensió dels “espais 
buits”, que encara avui en dia, la gran majoria ho estan. Que porten adjunts, la problemàtica de 
que a partir d'aquest abandó, sorgeixin pràctiques desesperades, sovint de col·lectius marginals,
que aprofiten espais per fer horts, barbacoes i fins i tot habitatges, etc. Urbanitzant de manera 
totalment il·legal, en molt males condicions i amb una depredació i destrucció de l'entorn brutal, 
on realitzen també pràctiques ramaderes (molt lloables) però sense criteri. Accions 
independents, individuals i inconscients, molt nocives i irrespectuoses amb el medi, que no són 
perseguides, gestionades, ni tant sols qüestionades per aquelles institucions tant alegrement 
combatives quan hi han accions totalment beneficioses. Fet que no s'entén i no és gens 
favorable pel bé comú.  

Per això plantegen les següents qüestions, que esperen serveixin per abordar les 
problemàtiques i alhora reflexionar, obtenint respostes que solucionin la realitat. 

- S'ha d'ordenar el Territori?  
- Per afrontar projectes ben estructurats i amb compromís, que siguin conscients i conseqüents 
amb l'entorn. Prèviament s'haurien de resoldre les problemàtiques d'accions particulars?

- Han de prendre partit les institucions?

I finalment dir que:  - La solució serà col·lectiva, o no serà!



Arnau Montserrat (AM), activista veïnal al projecte Coordinadora Agroecològica Re-
ruralitzem Nou Barris i Horta

Aporta una interessant mirada del món agrícola dins la “urbe” de Barcelona, basada des de 
diferents punts. Comença explicant el context del lloc on viu, Can Masdeu: Espai dins el Parc 
Natural de Collserola, amb arrels a Canyelles (Nou Barris) i propietat de l’Hospital de Sant Pau. 
Una proposta alternativa, de cooperació col·lectiva i de convivència entre generacions, totalment
contraria al món dels diners, del fum i les ordenances, del soroll i la velocitat. Custodia activa del 
territori “rurbà” des de l’any 2001 recuperat com a espai agrícola i social, d'on neixen projectes 
en defensa de l'agroecologia de Collserola, des de la gestió pública, entenent-la com la 
recuperació dels espais i recursos sostrets a la lògica mercantil, de manera autogestionada per 
la comunitat. 

Ens explica que treballa en dos àmbits; Dins la xarxa de projectes de Can Masdeu, portant la 
comissió d'horts i dins d'aquesta un altre que es diu, “remenat”: un projecte de plantes 
medicinals molt vinculat amb els usos i les quotidianitats d'aquestes. 

I des de la coordinadora agrícola de nou barris i horta, amb el nom, “Re-ruralitzem”, la qual vol: 
recuperar els punts verds, entenent-los no només com espais enjardinats. Amb la intenció de 
recuperar el verd, liderant tota la gestió comunitària que es pugui fer al voltant. Projecte que té 
com a objectiu, la sensibilització pel medi i la millora de la qualitat de vida urbana.            
El cas de Canyelles, és un bon exemple, per fer entendre el concepte polítiques públiques. Un 
barri amb una alta qualitat de vida, on els preus de l'habitatge són mes baixos, gràcies a 
l'organització veïnal. Fet que justifica la necessitat de fer política d'habitatge, per tal de millorar la
qualitat de vida de les persones i que aquestes no es vegin perjudicades per l'efecte 
“boomerang” del comerç, els mercats i l'abús del tràfic d'influències, on la moneda de canvi són 
les persones. 

El gran repte de la re-ruralització agroecologia, ha de passar per la dimensió consumidora. Ja 
que com a tals, tenim molt potencial com a consumidors, però un baix potencial productiu. Tenint
en compte alguns punts productius de Barcelona, com; la solana de Collserola, el Besòs amb La
Ponderosa, i alguna zona de Montjuïc, no tenim res més. En canvi tenim milions de consumidors
on cal posar l'accent. I la resposta més immediata és la de les cooperatives de consum, però 
encara hi ha una altre de més elitista, com són els comerços d'agricultura ecològica, més 
vinculats a polítiques públiques.

Davant del context actual i limitant, el que es pretén fer des de la coordinadora, és una aliança 
entre horts urbans empoderant-los, així com motivar i incentivar l'augment d'aquests fent ús 
d'espais buits, alhora que unificar aquestes pràctiques amb les cooperatives de consum de la 
zona, per tal de crear una xarxa de producció, que ens permeti l'autoabastiment des del mateix 
barri.   
Tornant a la realitat dels horts, un dels avantatges associat, és el concepte educatiu ja que es 
pot extrapolar en tots els àmbits de manera transversal i pedagògica, tocant totes les realitats i 
aspectes de la vida, des dels hàbits quotidians.

Per això creuen oportú, poder fer visible aquest fenomen, exhibint les possibilitats i la viabilitat 
d'aquest concepte d'autogestió i autoconsum dins d'un mateix barri a l'organisme de la ciutat. 



Torn de precs i preguntes: 

(AA) : Entorn a tota la jornada, s'ha parlat de conceptes com; l'educació, la comunitat, la cultura, 
el patrimoni, etc. i ara s'ha acabat parlant més de medi ambient. Arrel d'aquí genera una 
pregunta prou transversal.

Pot ser un motor per generar un moviment econòmic des del barri i pel barri, provocant canvis i 
millores des d'una lògica d'economia social i solidària? (oberta)

+ Preguntes dels/de les assistents:

1. Quina podria ser una mesura més estructural per evitar la gentrificació? (per IM)

2. En el projecte de les vinyes, quin van ser els elements que no van permetre portar-lo 
endavant, quines oportunitats hi ha per dur-lo a terme? (per SA i AÁlvarez) 

3. En l'acció comercial d'autoabastiment agrícola dins la ciutat, es preveu que algú es pugui 
apropiar d'aquesta oportunitat de manera vendre amb un interès totalment contrari al concepte 
originari, o es preveu gestionar-ho des d'entitats associacions, etc. ? (per AM)

  1. (IM): Estan treballant en un pla d'usos populars, per evitar el grans comerços, creant 
  un projecte d'ordenança que generi comerços alternant-los amb habitatges. També  
  estan iniciant un concepte d'economia de proximitat. En el pla urbanístic, van crear un  
  sistema d'autoabastiment energètic i de manteniment de l'equipament del centre cívic  
  (Can Carol) perquè el porti una cooperativa del barri que treballa en el sector. I finalment
  estan gestionant fer una instància per sol·licitar un lloguer regular. 

  (SA): Responent a l'Antonio, entorn al motor econòmic del Rec Comtal, per descomptat 
  que sí, i més tenint en compte que ja hi ha aquesta activitat de manera clandestina i   
  gens contraproduent, així que clar que es podria generar, feina autoconsum i    
  coneixement i aprenentatge des de les escoles.  2. (AÁlvarez): Tot va començar amb  
  una “fada enfadada”, que no entenia com pot ser que no s'acceptin i aprovin projectes  
  tant factibles, rendibles i beneficiosos com les vinyes. Sense anar més lluny, un dels  
  motius de pes, és que cada any hi ha incendis entorn als espais buits    
  abandonats de Montcada, per tant si aquest projecte estigués en funcionament això no 
  passaria. 

  3. (AM): No volen crear un nínxol de mercat, per tant aquestes accions necessiten  
  obligadament de l’ajud i suport de les institucions i administracions per tal de poder  
  regularitzar-les normalitzar-les i blindar-les a nivell legal, davant les amenaces. Hi ha 
  moltes opcions per cobrir necessitats i serveis, a petita escala sense donar lloc a la 
  producció massiva i especulativa que tampoc seria viable.

Conclusió (MM): No fa el resum de la taula perquè a continuació tindrà lloc el resum matinal, 
així que agraeix molt la participació de tots els ponents i felicita pel debats generats, donant 
molta importància a tots els temes tractats però concretament al concepte ruralitzar, la sobirania i
autosuficiència agroecològica així com el pes de l’educació de manera transversal. 

Dóna pas al tancament i resum de la sessió matinal.



Tancament i resum de la sessió matinal

Xènia Navarro, educadora ambiental a la Trinitat Nova. Tots dos, membres del Rec Comtal 
es mou!

Intervenen, fent una breu síntesi de la jornada, a partir 
d'haver escoltat les diferents experiències i àmbits dels
ponents que hi han participat. 

Des de l'obertura de la Tània i l'Enric, que ens han
parlant del patrimoni i la història. Seguint el fil també de
la seva evolució, importància i relació del Rec Comtal
amb el seu entorn, tant a Montcada, com els  altres
espais, per on passa, amb la intervenció d'en Jose
Luís, coneixent el recorregut del seu curs, pel teixit
associatiu i totes les entitats que col·laboren, es
vinculen i formen part d'ell. 

També, hem pogut sentir les diferents experiències de
participació, de la Georgina i l'Ariadna, que ens han parlat des dels àmbits socials, culturals, 
artístics, etc. a partir de les relacions en els espais oberts. Experiències que tant neixen: de la 
voluntat de crear activitat a partir de mancances detectades i traspassades a les administracions
com a projectes. Com per altre banda, de manera experimental i per explorar noves maneres 
d'entendre l'educació, s'acaben trobant solucions a les problemàtiques reals d'un territori, que ni 
tant sols sabien que existien, ni es contemplaven. Totes aquestes accions coincideixen en haver 
obtingut uns resultats a nivell social, des del respecte, la tolerància i la participació activa, 
totalment productius i beneficiosos per la gent. Exemples molt enriquidors i potents, que 
serveixen de referencia pel projecte, en procés de desenvolupament del Rec Comtal.

Des del camp de la ruralització, hem pogut conèixer alternatives veïnals molt lluitadores i 
reivindicatives, com la de Vallcarca, que és tot un exemple de l'assoliment d'objectius 
col·lectivament. També és molt important, com bé han dit els companys Sergi i Antoni (de 
l'Observatori) que cal existir com a col·lectiu, però dins d'una consciencia, un compromís i 
respecte cap a l'entorn natural. No des de les pràctiques particulars i individuals, que tot i ser 
molt lícites, no són pràctiques correctes, civilitzades, apropiades, ni respectuoses, les quals 
sovint reverteixen negativament i afecten no només a l'entorn natural, sinó també als col·lectius. 
S'ha d'obligar a les institucions, a ser partícips i col·laborar en la causa, que al cap i a la fi, són 
qui haurien de gestionar i liderar aquest tipus de projectes.

Creiem que amb tots aquests exemples, tal i com han dit la Montse i l'Ernesto, aquestes 
jornades són un inici, on tot el que s'ha recollit ens ha de servir per poder reflexionar i fer una 
autocritica, de com poder afrontar i plantejar el futur del projecte del Rec Comtal.  
Per tant, ara ens toca a tots i totes endur-nos feina a casa, per fer l'estudi i valoració 
corresponents que ens permeti resoldre la formula màgica de com poder fer participar a la gent.

Xavi Romera, activista veïnal de l’associació el Torrent de la Zona Nord. 

Fa un recull de titulars, que han anat sortint al llarg del matí, els quals identifiquen prou bé, el 
resum general de tots els temes que s'han anat abordant durant la jornada.



– Les accions que fem d'una manera o altre, han d'acabar repercutint en nosaltres i l'entorn!

– El Rec fa més de dos mil anys, que és viu! I aquest valor tant interessant, s'ha de poder 
traspassar a tota la gent que no el coneix.

– El Rec és una font de riquesa, que ha anat evolucionant, creant vida el seu voltant. 

– No hem d'oblidar el patrimoni invisible (com és l'aigua en moltes ocasions), ni el patrimoni 
immaterial de les emocions i els sentiments.  

– El Rec té un patrimoni que caldria protegir i per protegir-lo cal conèixer, el patrimoni cultural
per difondre'l. Sense la participació social, aquest perd el seu sentit.

– L'espai public és un medi educatiu per als barris, que alhora permet detectar necessitats. 

– Hem de sentir-nos orgullosos i dignificar els nostres barris.

– Quan parlem de participació no hem d'oblidar la participació de tothom, evitant que hi hagin
col·lectius que es vegin exclosos.

–  Totes les actuacions que fem als nostres barris han de tindre continuïtat, ja que no volem 
bolets, que després quedin en no res. 

– La participació a l'espai públic evoluciona, si es fa bé, en funció de les necessitats del barri,
no és un fet estàtic, sinó dinàmic. 

– Les iniciatives comunitàries han de crear accions econòmiques en la mesure del possible. 

– La gent ha de recuperar l'espai públic perquè s'està perdent i és un patrimoni que ens 
correspon.

– Volem que la natura ens envaeixi!

– Els barris els fem nosaltres, no s'han de fer des de fora. La participació en aquesta 
jornada, pot ser una bona arma per combatre aquest interès d'intrusió de les institucions.

– És important fer barri, crear sentiment de pertinença.

– Els barris han de mantenir les seves estructures en contra de la especulació.  

– Per això, és important anar “al tanto” en que les reivindicacions siguin contraproduents. I 
que un cop l'objectiu s'hagi aconseguit, es giri en contra les propostes inicials.

–  Ens ha sobtat molt, la importància de la recuperació d'espais o territoris frontera, com és el
cas de Montcada, que necessita obligatòriament solucions col·lectives, comunitàries per 
afrontar les amenaces que s'imposen. 

– S'han de solucionar els problemes i impediments que tenen les iniciatives agroecològiques,
obligant a renunciar a aquells col·lectius amb iniciatives comunitàries, conscients i 
respectuoses, que haurien de tenir la complicitat i suport de l'administració.

– No hem de deixar perdre l'únic espai que tenim, tant valuós, com “La Ponderosa”.



Relatoria de la Jornada el Rec Comtal, un Bé Comú: 

Xènia Navarro, Educadora ambiental a la Trinitat Nova, col·laboradora en el projecte Re-ruralitzem 
Nou Barris i membre del Rec Comtal es mou!

14 d'abril del 2018

https://reccomtal.wordpress.com/


