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El Pla Director del Rec Comtal té com a objectiu posar en valor una de les estructures hidràuliques 

més importants de la història de Barcelona.  

Resseguint el seu traçat de 14,56km de longitud, es proposen uns criteris i uns protocols a seguir en 

totes les intervencions sobre aquest, tant des del punt de vista de la recuperació, preservació i posada 

en valor del patrimoni històric i arqueològic, com de la gestió urbanística i de l’espai públic. També 

s’indiquen els treballs a realitzar per a ampliar el coneixement i la informació sobre aquesta 

infraestructura històrica. 

 

Objecte 

El Rec Comtal abastia d’aigua la ciutat de Barcelona i irrigava el seu territori agrícola des del segle X 

fins a mitjans del segle XX. En tractar-se d’una sèquia a l’aire lliure, durant el seu període actiu va 

significar un catalitzador de l’espai públic i de la vida social dels ciutadans, i una explotació de 

l’agricultura i la indústria. 

En l’actualitat, el caràcter i l’activitat vinculada al Rec s’ha perdut majoritàriament i les restes 

arqueològiques que se’n conserven es troben en estat d’abandó. 

 

Metodologia 

El Rec Comtal ha anat evolucionant i s’ha enriquit amb una complexitat que fa que el seu estudi s’hagi 

de diversificar. Per aquest motiu, el Pla Director ha estat redactat per un equip interdisciplinari que 

agrupa historiadors, bioarqueòlegs, arquitectes, enginyers, advocats i tècnics audiovisuals. 

El Pla Director planteja la necessitat d’una mirada sobre el Rec Comtal a més enllà del seu patrimoni 

construït i d’entendre que el seu valor patrimonial inclou el seu paper d’abastiment d’aigua. En aquest 

sentit, el Rec Comtal és un element amb un gran potencial, és a dir, amb molt a dir encara en l’evolució 

continua de la ciutat.  

 

Diagnosi 

El Pla Director ha intentat establir un diagnòstic de l’estat actual del Rec Comtal en tot el seu 

desenvolupament. En aquest sentit el document aporta plànols inèdits de superposició 

d’infraestructures de mobilitat, clavegueram i llista totes les parcel·les que són creuades pel Rec per 

tal d’oferir un material base per la realització d’una Fitxa 0, primer pas per a la protecció patrimonial.  

Per altra banda, el document suposa una recopilació de les intervencions arqueològiques que s’han 

desenvolupat al llarg del seu traçat en l’àmbit de Barcelona, i proposa uns graus de protecció per 

garantir la documentació i preservació de les possibles restes existents del Rec Comtal.  

 

Criteris d’intervenció 

Amb l’objectiu de recuperar el Rec Comtal com a Infraestructura Verda i Blava i posar en valor la seva 

memòria històrica com a estructura urbana de la ciutat de Barcelona, es proposen uns criteris i un 

protocol d’actuació establint prioritats en 25 punts d’intervenció al llarg de tot el recorregut, sempre 

considerant les condicions i necessitats programàtiques de cada punt: 

- Previ a tota intervenció: estudi de la gestió de l’aigua i productivitat metabòlica de l’aigua i la matèria 

orgànica  

- Assolir el màxim de superfície permeable i infiltració d’aigua de pluja al subsòl 
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- Introduir vegetació autòctona i del paleopaisatge 

- Assegurar la continuïtat urbana en un recorregut de mobilitat tova 

- Mantenir tots els elements naturals i patrimonials existents (incloent el patrimoni arqueològic, cultural, 

ecològic i social) 

- Incorporar mesures d’eficiència energètica, durabilitat i baix cost de manteniment 

 

Comunicació 

L’objectiu principal del Pla Director del Rec Comtal és impulsar una gestió creativa d’aquest, 

incorporant un projecte de difusió i diversos fronts de comunicació: 

- Divulgació científica i creació de coneixement: generar debat i investigació en diverses àrees. 

- Xarxa d’interpretació del Rec: un projecte de senyalística unitari al llarg de tot el seu recorregut i la 

creació d’un conjunt d’espais d’interpretació del Rec Comtal  amb uns itineraris que potenciïn la relació 

entre ells.  

- Projecte educatiu: introduir el Rec Comtal a les escoles com a projecte docent transversal que abordi 

aspectes com la història, l’urbanisme, la biologia i l’antropologia. 

- Difusió digital: es planteja un webdoc com a referència de tota la documentació relativa al Rec. 

També es proposa una aplicació de mòbil que permeti als usuaris connectar-se a la xarxa del Rec i 

geolocalitzar la seva posició o la dels espais recuperats en un plànol històric i actual de Barcelona. 

 

 

The Rec Comtal Master Plan aims to value one of the most important hydraulic structures in the 

history of Barcelona. 

Continuing its 14,56km longitude, we propose criteria and protocols to follow in all the interventions, 

from the point of view of the recovery, preservation and enhancement of the historical and 

archaeological heritage, as well as of urban management and public space. The work to be done is 

also indicated to expand the knowledge and information about this historical infrastructure. 

 

Object 

Rec Comtal watered the city of Barcelona and irrigated its agricultural territory from the 10th century 

up to the middle of the 20th century. Being an open-air duct, during its active period it meant a catalyst 

for public space and the social life of citizens, and an exploitation of agriculture and industry. 

At present, the nature and activity linked to the Rec is largely lost and the archaeological remains that 

are conserved are in a state of abandonment. 

 

Methodology 

The Rec Comtal has been evolving and has been enriched with a complexity that makes its study 

diversify. For this reason, the Master Plan has been drafted by an interdisciplinary team that groups 

historians, bioarchaeologists, architects, engineers, lawyers and audiovisual technicians. 

The Master Plan raises the need for a look at the Rec Comtal beyond its built heritage and to 

understand that its patrimonial value includes its role of water supply. In this sense, the Rec Comtal is 

an element with great potential, with much to say still in the continuous evolution of the city. 
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Diagnosis 

The Master Plan has attempted to establish a diagnosis of the current state of Rec Comtal in all its 

development. In this sense, the document provides unpublished plans for overlapping mobility 

infrastructures, sewerage systems and lists all plots that are crossed by the Rec in order to offer a 

base material for the realization of a “Fitxa 0”, the first step towards a patrimonial protection. 

On the other hand, the document is a compilation of all archaeological interventions that have been 

developed throughout its course in the area of Barcelona, and also proposes degrees of protection to 

guarantee the documentation and preservation of the possible remains of the Rec Comtal. 

 

Intervention criteria 

With the aim of recovering the Rec Comtal as a Green and Blue Infrastructure and putting its historical 

memory as an urban structure of the city of Barcelona in value, criteria and a protocol of action are 

proposed, setting priorities in 25 points of intervention along the entire route, always considering the 

conditions and programmatic needs of each point: 

- Prior to any intervention: study of water management and metabolic productivity of water and organic 

material 

- Achieve maximum permeable surface and infiltration of rainwater in the subsoil 

- Introduce autochthonous vegetation, related to palaeo-landscape studies 

- Ensure urban continuity in a soft mobility route 

- Maintain all existing natural and heritage elements (including archaeological, cultural, ecological and 

social heritage) 

- Incorporate measures of energy efficiency, durability and low maintenance cost 

 

Communication 

The main objective of the Master Plan is to promote a creative management of the Rec Comtal, 

incorporating a dissemination project and various communication fronts: 

- Scientific dissemination and knowledge creation: generate debate and research in various areas. 

- Rec Comtal interpretation network: a project of unitary signalling and the creation of a set of 

interpretation spaces of the Rec Comtal with some itineraries that enhance the relationship between 

them. 

- Educational project: introduce the Rec Comtal to schools as a transversal teaching project that 

addresses aspects such as history, urban planning, biology and anthropology. 

- Digital dissemination: a webdoc is considered as a reference of all the documentation related to Rec 

Comtal. It also proposes a mobile application that allows users to connect to the Rec network and 

geolocate their position or that of the spaces recovered in a historical and current map of Barcelona. 


