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CRITERIS D’INTERVENCIÓ / INTERVENTION CRITERIA

The Master Plan highlights one of the most important hydraulic infrastructures in Barcelona,   with more than 1000 years of history, the Rec 
Comtal, which supplied water to the city and irrigated its agricultural territory. The purpose of the document is to ensure the conservation of 
the Rec by means of heritage protection and to generate guidelines for the recovery of its playful and productive nature.

The Plan is the structure to define a public space system based on a metropolitan path and, at the same time, a microscale action tool, with 
small urban improvement interventions in points currently degraded. To encourage collective memory and link the culture and history of the 
city with leisure, we propose the renaturation of different stretches through topographic movements and plantations, promoting the natural 
and agricultural nature of the adjacent spaces of the canal. We propose to enhance the productive activity, especially agriculture and industry, 
functioning as a meeting place of public and social nature. These operations will be accompanied by archaeological interventions to recover 
some of the most significant points of the canal, such as the Sant Andreu mill and some of the bridges that crossed it. The Master Plan ends 
up proposing 25 locations where to apply the above criteria to generate a discontinuous urban landscape linked by the historical path.

El Pla Director posa en valor una de les infraestructures hidràuliques més importants de Barcelona, amb més de 1000 anys d’història: El Rec 
Comtal, que proveïa d’aigua a la ciutat i irrigava el seu territori agrícola. L’objectiu del document és assegurar la conservació del Rec mitjançant 
la protecció patrimonial i generar unes pautes d’actuació per a la recuperació del seu caràcter lúdic i productiu.

El Pla funciona com a estructura per a definir un sistema d’espai públic basat en un recorregut metropolità i, alhora, com una eina d’actuació 
a microescala, amb petites intervencions de millora urbana en punts actualment degradats. Per a incentivar la memòria col·lectiva i vincular 
la cultura i la història de la ciutat amb l’oci, es proposa la renaturalització de diversos trams mitjançant moviments topogràfics i plantacions, 
promovent el caràcter natural i agrícola dels espais adjacents de la séquia. Proposem potenciar l’activitat productiva, especialment agricultura 
i indústria, funcionant aquesta com a espai de trobada de caràcter públic i social. Aquestes operacions vindran acompanyades d’interven-
cions arqueològiques per a recuperar alguns dels punts més significatius de la séquia, com el molí de Sant Andreu i alguns dels ponts que la 
travessaven. El Pla Director acaba proposant 25 localitzacions on aplicar els criteris anteriors per a generar un paisatge urbà discontinu lligat 
pel recorregut històric. 


