SALVEM EL PARC D’INTERPRETACIÓ DEL REC COMTAL
MANIFEST DEL CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS
L’abril de 2015 culminaven molts anys de treball amb la presentació d’un projecte per fer el Parc
d’Interpretació del Rec Comtal a l’illa situada entre els carrers Palomar, Fernando Pessoa i
Martin Luther King (antiga Andana de l’Estació). En aquest espai trobem encara avui conservat
un tram important de l’antic Rec Comtal, les restes de l’antic molí de Sant Andreu, el pont del
molí, les restes de l’antic camí d’origen medieval que comunicava els pobles de Sant Andreu de
Palomar i Santa Coloma de Gramenet i la gran descoberta de 2004, les restes més grans mai
trobades de part de l’aqüeducte romà que portava l’aigua a l’antiga ciutat romana de Bàrcino.
En aquest petit espai conservem, doncs, un gran tresor patrimonial que permet al visitant
conèixer, des d’un mateix punt, l’entrada de l’aigua al Pla de Barcelona. Aquest patrimoni ha
donat servei a la Ciutat Comtal durant els últims dos mil anys i ha fet possible el tractament de
l’aigua mitjançant els seus diversos usos: regatge, molí i aigua de boca. El projecte pretenia
recrear en aquest espai una zona verda lligada al mateix Rec Comtal, així com recuperar les
restes arqueològiques i relacionar-les amb el parc en si per tal de poder explicar i entendre millor
la importància de l’aigua per a la nostra ciutat. Malauradament van arribar les eleccions i tot es
va aturar.
En un primer moment, el nou govern municipal va trobar interessant el projecte i va demanar
una mica de temps per poder estudiar-lo bé. SIS ANYS DESPRÉS, EL DISTRICTE CONTINUA SENSE
DONAR-HI RESPOSTA, PERÒ, EN CANVI, SÍ QUE HA COMENÇAT A ACTUAR EN SENTIT CONTRARI.
Una part d’aquest espai ha estat cedida a la Cooperativa TEB, que novament continua ampliant
el seu espai en aquell indret, ara amb un nou moll de càrrega. Des de la nostra entitat no tenim
cap problema amb el bon funcionament d’aquesta cooperativa que tant de bé fa a la nostra
societat, però lamentem que sigui a costa de la pèrdua d’una part del parc i del tram del Rec
Comtal que ha quedat afectat i que perdrem per sempre.
EL DISTRICTE DE SANT ANDREU HA OBLIDAT PER COMPLET AQUEST PROJECTE DE ZONA VERDA
I LES ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES (ALGUNES, ENCARA VISIBLES) S’ESTAN DEGRADANT A
MARXES FORÇADES.
AQUEST FET, MALAURADAMENT, NO ÉS NOU. Altres espais del nostre territori com la capella
dels Segadors i les cases del carrer del Pont ―on hi ha la Casa de l’Oficial― RESTEN TAMBÉ A
L’ESPERA D’UNA DECISIÓ QUE MAI NO ARRIBA I EL PATRIMONI ACABARÀ PERDENT-SE.
Des del CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS demanem que es desencalli ja aquesta situació i
s’iniciï el projecte d’ordenació i de conservació d’aquest conjunt tan abandonat per tal d’evitar
que encara es deteriori més. Mitjançant plafons explicatius, el Parc d’Interpretació del Rec
Comtal hauria de ser un punt de referència de la història de l’aigua a Barcelona, a més de
proporcionar una nova zona verda tan necessària per als nostres veïns i veïnes.
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