
La portada d’aigua a Barcelona des del Riu Besòs. El Rec Comtal.  

Pedalada del matí del dissabte 30/11/2019. 

El subministre d’aigua, ja sigui de boca, pels conreus agrícoles, o per fer funcionar les màquines de 

propulsió hidràulica, es fonamental pels establiments humans. Això fa que, en ciutats mil·lenàries com 

es el cas de Barcelona, la seva traça o el que queda d’ella, diu molt de la seva història urbana. I no 

sols això, també dicta les regles de quina es la forma de la ciutat actual i quina ha de ser la del futur. 

Lloc de trobada i recorregut: Ens trobarem a les 10:00 h. del dissabte 30/11/2019 a la Casa de Les 

Aigües de Montcada i Reixac (Segle XIX), situada a l’Avinguda de la Ribera s/n., on ens faran una 

visita guiada a les instal·lacions. Després anirem al costat mateix, a la Casa de la Mina del Rec 

Comtal (segle XVIII). Una vegada fetes aquestes dues visites començarem a baixar seguint el curs 

del Rec. El podrem veure al descobert fins al Barri de Vallbona, ja al terme municipal de Barcelona. I 

a partir d’aquí ens fixarem en els diferents vestigis que en queden i les instal·lacions que serveixen 

pel tractament i impulsió de les aigües com per exemple la Casa de les Aigües de Sant Andreu. 

Malgrat que el curs d’aigua desapareix a Vallbona, anirem trobant-nos amb topònims de llocs, carrers, 

etc. que ens faran venir a la memòria ells “llocs de l’aigua” per on passarem. Per exemple: El 

Reixagó, els Horts de La Ponderosa, El Torrent de la Perera, l’estació de tren de Sant Andreu Comtal, 

Les Basses de Sant Pere, l’Aqüeducte Romà i el Carrer del Rec Comtal, on acabarà la ruta. 

El fet de que l’Estació de França sigui el final de perspectiva actual del Carrer del Rec Comtal no es 

casual. Durant tot el recorregut anirem comprovant que tren i aigua tenen uns traçats molt similars, 

gairebé paral·lels. Efectivament, ambdós han necessitat d’un requeriment orogràfic comú: la línia de 

mínima pendent. 

Per a una propera ocasió prepararem la ruta de l’altre costat, la del Riu Llobregat, que centrarem en el 

Canal de la Infanta, entre “els Molins del Rei” i l’Hospitalet de Llobregat, on el paral·lelisme d’aigua i 

tren es tornarà a repetir. 

En aquest pedalada, tal com ja ha succeït en d’altres anteriors, l’organització es fa de manera 

conjunta entre l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya (COAC) i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (CAMINS.CAT). Considerem 

que itineraris com aquest, on edificacions, infraestructures i serveis tenen molta importància, la visió 

compartida pot ser molt enriquidora per ambdós col·lectius. 

Una vegada acabada la ruta, cap a les 14:00 h., es proposa un dinar col·loqui opcional, al bar 

restaurant de la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a la Plaça Nova.  

A la columna de la dreta, una imatge de la planta indicativa del recorregut de 10 – 15 km., traçat de 

dificultat fàcil, tot ell de baixada.  
 


