
 
 

DESCRIPCIÓ 
Aquest document presenta que és la taula i les accions desenvolupades en el seu 
marc durant el 2017/2018/2019. 

 

Els principis de treball marcats per la Taula comunitària són: 

 Recuperar el patrimoni cultural i històric. 
 Respectar l’espai natural i el medi ambient. 
 Dignificar i cohesionar la vida veïnal. 
 Treballar des de la gestió comunitària. 

 

La metodologia de treball és des de: 
 La corresponsabilitat entre veïnat, entitats, serveis i administracions. 
 La participació, generositat, transparència i confiança. 
 L’ economia social i solidària. Generar moviment econòmic des dels barris i 

pels barris. 
 

Els objectius de la Taula són: 
 Convertir el Rec Comtal en un espai de creixement econòmic, medi ambiental, 

cultural i educatiu dels barris que l’envolten. 
 Fomentar aquest creixement des d’una lògica pública – comunitària 

(administració i veïnat). 
 Vetllar per un equilibri entre els membres de la taula tenint en compte el territori 

i àmbits e treball. 
 

Els membres de la taula són veïns, entitats, serveis i administracions de Montcada i 

Reixac, Nou Barris, Sant Andreu del Palomar, Sant Martí i Ciutat Vella. 
 

AVV Montcada Can Sant Joan, Associació La Horda, Observatori Medi Ambient de 
Montcada i Reixac, Escola Ciutat Comtal de Vallbona, Arxiu Històric Roquetes-Nou 
Barris, Associació el Torrent de Zona Nord, Taula Oberta de Trinitat Nova, Associació 
per a la Recerca i Difusió de la Memòria Històrica de Trinitat Vella, Centre d’Estudis 
Ignasi Iglèsias de Sant Andreu del Palomar, Federació d'Entitats del Clot Camp de 
l’Arpa, Taller Història de la Barceloneta, SCEA – Societat Catalana d’Educació 
Ambiental, Museu Municipal de Montcada i Reixac, Universitat Autònoma de  
Barcelona –IGOP, Fundació Solidaritat UB, Direcció Servei d’arqueologia de 
l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris, Districte de Sant Andreu, 
Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci del Besòs. 

 
La taula es va crear a l’estiu del 2017. Les reunions es realitzen de forma 
descentralitzada en els diferents espais per on passa el Rec Comtal i on els seus 
agents estan implicats.  

 
Contacte: recviu@gmail.com 

https://reccomtal.wordpress.com/ 
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ACCIONS DESENVOLUPADES 

1. EL REC COMTAL, UN BÉ COMÚ. Jornada formativa i reivindicativa 

 
Dissabte 14 d’abril del 2018 de 9.30 a 14h i de 16 a 

18.30h. al Casal de la Mina de Montcada i Reixac. 
 

Contingut: Al matí es van organitzar dues taules rodones 
sobre la construcció comunitària de l’espai públic i la 
ruralització dels barris i, a la tarda, es va presentar diverses 
iniciatives de l’administració en el territori com el 
soterrament de la línia ferroviària R2, el Pla Director del 
Rec i la recuperació del canal i el seu entorn  entre 
Vallbona i Can Sant Joan. 

 
Diumenge 15 d’abril de 9.30h a 14h itinerari pel Rec 
Comtal amb sortida des de la Casa de les Aigües de 
Trinitat Nova, Nou Barris. 

 

Contingut: La jornada del diumenge incloure un itinerari guiat per la infraestructura. El 

punt de trobada va ser la Casa de les Aigües de Trinitat Nova on va començar un 
recorregut pel Rec Comtal fins al Casal de la Mina de Montcada amb un dinar popular. 

 

Participants: Al voltant de 78 persones entre els dos dies. 

 
2. Taula rodona Medi obert i acció comunitària. Un binomi inseparable 

 
L’acció en el medi obert implica sortir dels espais de treball tancats per apropar-se a 
altres espais de relació. En aquest marc, diferents professionals plantegen 

l’accessibilitat i la proximitat com a 
elements bàsics que permetin 
construir el vincle educatiu, 
personal, col·lectiu i comunitari. 

 

Organitza: Escola d’estiu de 

l’IGOB de la UB. Col·labora: 
Ajuntament de Montcada i Reixac 

 

Data: 27 de juny de 2018 de 16:30 a 18:30 al pati de la Casa de la Mina i de 18:30 a 

19:30 visita al Rec. 
 

3. Projecte dinamització del Rec Comtal 
 

El projecte “El Rec Comtal es Mou!” s'inicia en el any 
2017. Es tracta d’un projecte de treball comunitari en 
medi obert, impulsat per la Taula Comunitària del Rec 
Comtal amb el suport dels ajuntaments de Montcada i 
Reixac i Barcelona i el finançament del Consorci Besòs. 
Es un projecte de dinamització de la zona del Rec 
Comtal al seu pas per Montcada i Vallbona. 

 
Vol aconseguir els següents objectius: 

 Generar un espai de coexistència i/o convivència 
entre veïns. 

 Fer del Rec Comtal un espai de creixement, tant a nivell econòmic, com cultural 
i educatiu pels barris que l’envolten. 



 Aconseguir que el Rec Comtal es converteixi en un espai de protecció i cura, 
en el qual es generi una connexió entre el mateix lloc i les persones, així com 
amb els recursos disponibles. 

 Potenciar el treball comunitari en medi obert. 

 Vetllar per l’equilibri de la taula comunitària tenint en compte el territori i els 
àmbits de treball de qui la forma. 

 

4. La Casa de l’Aigua de Trinitat nova baixa al Rec Comtal 
 

La inquietud de la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova per fer activitats vinculades al 
Rec Comtal fa que algunes de les seves accions s’emmarquin a la Taula Comunitària 
de Rec Comtal. 

 
Han estat les següents: 

 Diumenge 13 de juliol. Fem d’Inspectors del Rec Comtal per veure la realitat 

de flora i fauna del Rec. 
 Diumenge 20 de juliol. Gimcama per descobrir el Rec Comtal. 

 
Les dues activitats han estat adreçades a un públic familiar i amb comptar amb unes 
15 persones participants 

 

5. La Universitat de Barcelona i el Rec Comtal 
 

Alumnat del Grau de Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona realitza les 
seves pràctiques en les AVV de Montcada Can Sant Joan i un dels àmbits d’accions 
concrets ha estat el Rec Comtal 

 

 Durant l’any 2018 i 2019 hem tingut 5 alumnes de pràctiques que han 
desenvolupat el projecte l’Auca del Rec Comtal que explicava la historia del 
Rec, la seva relació amb el veïnat i que es traduïa en accions educatives per 
treballar amb l’escola pública el Viver i amb l’Escola d’Adults de Can Sant Joan. 

 

 També participem de forma activa en la jornada pel desenvolupament 
sostenible organitzada per la Facultat de Biologia a l’any 2019 i l’any 2019. 

 

6. Les escoles de Vallbona i Can Sant Joan juntes  a través Rec Comtal 
 

Durant el curs escolar 2019-2020 es posa en relació als infants i joves de 2 centres 

educatius dels barris de Vallbona (BCN) i Can Sant Joan (Montcada i Reixac) amb el seu 

entorn, aproximant-los al seu territori en clau de recerca i propositiva, aprofitant en 

aquest cas, que els dos territoris estan connectats a través del Rec Comtal. 

 

El desenvolupament consisteix en la creació d’un equip d’investigació social format per 

alumnes centres educatius (de 5è i 6è de primària i 1r d’ESO) i un equip de persones, 

formades pel Projecte de manera gratuïta (d’octubre a desembre de 2019), que fa 

l’acompanyament dins l’aula durant els mesos de gener a juny de 2020. El projecte 

s’impulsa per  l’Escola de l’IGOP (UAB), NUS Processos Socials i Creatius i La 

Perifèrica, amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària, el Districte de Nou Barris 

de Barcelona i l’Ajuntament de Montcada i Reixac. 

 
 
 
 
 
 
 

 



7. Altres accions 
 

 Participació en la taula rodona sobre “La Importància del Rec Comtal dels seus 
orígens als nostres dies” al marc del II Simposi Internacional d’Arqueologia 
en el CC del Born al 2018. 

 

 Participació amb la conferència “Impacte social i educatiu del patrimoni de 
l’aigua” a la jornada Patrimonis blaus: innovar en el relat de l’aigua i la 
ciutat paisatges urbans emergents 27.10.2018. MUHBA. Casa de l’Aigua de 
la Trinitat Nova 

 

 Convidats a la Presentació de l’esborrany del Pla Director del Rec Comtal al 

ICUB el dijous 24 de maig 2019. 
 

 Coordinació amb la Taula del Soterrament del tren (R2) per Montcada i 
Reixac per les possibles afectacions al Rec Comtal. 

 

 Realització de manifest “L’horta de la Ponderosa ha de ser protegida” al 
juliol del 2019. 


