Reconeixements Veïnals 2017
AV Montcada Can Sant Joan de
Montcada i Reixac
Nom AV :

Contacte :avvcsj@hotmail.es 639816557

CATEGORIA: LLUITA VEÏNAL
NOM DEL PROJECTE: Volem el Rec Comtal digne!
DESCRIPCIÓ :
Després d’anys d’abandonament del tram de Rec Comtal situat entre Montcada
i Reixac i Nou Barris, al 2013 es va iniciar una campanya veïnal per la seva
dignificació. Des del veïnat proposàvem quatre línies de treball: la recuperació
de la memòria històrica, el manteniment del paratge natural, la dignificació per
a l’ús veïnal i la participació ciutadana en el seu disseny. Vam estar implicats
veïns que utilitzen diàriament l'espai i es van combinar la reivindicació amb les
xarxes socials i els mitjans de comunicació. Es va aconseguir la remodelació de
l’espai (2015/2016) i posteriorment el desenvolupament de projectes
socioeducatius al mateix espai des d’una lògica comunitària (2017). El Rec
Comtal és https://ca.wikipedia.org/wiki/Rec_Comtal

ENTITATS COL·LABORADORES: Dones actives de
Vallbona, AVV Veïns de Vallbona, Fundació Jovent, Centre Cruïlla de Ciutat
Meridiana, Montcada Paròdia, Les Altres Veus de Montcada, Arxiu Històric de
Roquetes – Nou Barris, la FAVMIR (Federació AVV de Montcada i Reixac),...

Data d’inici:01/01/2013

PERSONES BENEFICIÀRIES :Són tots els veïns i veïnes dels
barris del voltant del Rec Comtal. Zona situada a la perifèria de la perifèria. I
alhora els ciutadans de Barcelona, Montcada i Reixac i per proximitat Santa
Coloma de Gramenet que poden gaudir de l’espai.

OBJECTIUS :
• Millorar la qualitat de vida del barris

• Aconseguir el dret a gaudir d’una espai històric en condicions dignes •
Protegir l’espai mediambientalment
• Recuperar la memòria històrica, • Educar en valors i fomentar cohesió social,
• Promoure la participació veïnal
• Generar economia social

ACTUACIONS:
Per aconseguir la dignificació i l’obra • Recollida de signatures online a
Change.org :
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2013/02/25/campanya-designatures-per-a-que-lajuntament-de-montcada-deixi-dabandonar-el-rec-comtal/
• Bany d’època i reivindicatiu amb més de 100 persones:
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2013/07/15/100-veins-de9barris-i-montcada-es-banyen-al-rec-comtal-per-reivindicar-la-seva-dignificacio/
• Exposició fotogràfica:
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2013/03/22/1er-dia-demobilitzacions-per-a-la-dignificacio-del-rec-comtal/ • Vídeo reivindicatiu a
YOUTUBE: https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2014/08/25/si-elrec-comtal-estigues-a-sarria-ja-estaria-arreglat/ • Taula rodona sobre el passat,
present i futur del Rec Comtal amb 100 assistents:
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2017/01/18/taula-rodona-reccomtal-passat-present-i-reptes-de-futur/ • Denuncia a la sindica de greuges i
reunions amb responsables polítics: o
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2013/03/06/el-veinat-de-cansant-joan-aconsegueix-que-lajuntament-de-montcada-es-comprometi-per-lamillora-del-rec-comtal/ o
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2013/04/12/la-degradacio-delrec-comtal-a-la-taula-dhabitat-urba-de-lajuntament-de-barcelona/ o
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2013/06/07/lajuntament-de-

montcada-ignora-al-sindic-de-greuges-de-catalunya/ • Seguiment als mitjans de
comunicació o El Periódico:
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2013/03/31/la-degradacio-delrec-comtal-a-montcada-al-periodico-de-catalunya/ o TVE:
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2013/05/03/la-degradacio-delrec-comtal-a-la-tve/ o La Vanguardia:
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2014/09/09/el-rec-comtalpublicacion-en-papel/

QUÈ HEU ACONSEGUIT? :
L’obra i dignificació de l’espai (2015/2016)
El projecte El Rec Comtal es mou! (2017) dinamitza la zona del Rec Comtal
com a un espai públic i de convivència amb un programa d’activitats destinades
a públic familiar i infantil durant els caps de setmana d’estiu a partir de finals de
juny fins a principis de setembre. https://www.facebook.com/reccomtal/ També
pretén donar respostes a les necessitats socioeducatives i sociolaborals dels
joves dels barris de Can Cuiàs i Can Sant Joan de la ciutat de Montcada i
Reixac i dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, del districte de
Nou Barris de Barcelona. Aquest projecte de dinamització està impulsat per
l'AVV de Montcada Can Sant Joan i el Centre Cruïlla de Ciutat Meridiana i
s’emmarca dins d’un treball més global i comunitari que s’està portant endavant
conjuntament amb entitats de la zona de Montcada i la Zona Nord de Nou
Barris i les administracions. Està finançat pel Consorci del Besòs. Impulsem i
participem de la Taula comunitària pel Rec Comtal entre Nou Barris, Montcada,
administracions i universitats. Aquí podeu veure qui participa, i el seus principis:
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2017/07/27/reunio-taulacomunitaria-rec-comtal/ Classes i tutorització dels alumnes del grau de
Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2016/05/07/lavv-de-montcadacan-sant-joan-realitza-una-classe-a-alumnes-de-ciencies-ambientals-de-launiversitat-de-barcelona/ Podeu veure també a twitter #RecComtal

OBSERVACIONS? :
Sembla que l’any vinent (2018) serà un any clau pel Rec Comtal. El tema es
mourà i nosaltres com AVV de Can Sant Joan estarem també atentes i
empenyent per assegurar que es treballi des de la protecció mediambiental, la
recuperació de la memòria històrica, l’educació en valors, la cohesió social, la
participació veïnal i l’economia social. Us deixo algunes infos perquè veieu la
globalitat. I segur que em falta alguna cosa • Ajuntament de BCN comença a
moure el Pla Director del Rec Comtal 1.
https://twitter.com/BCN_SantAndreu/status/891929643741315072 2.

https://twitter.com/arqueologiabcn/status/891986991755259904 3.
http://continguts-lameva.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/impuls-al-pladirector-per-recuperar-el-rec-comtal • Al Març és fa el Congrés internacional en
el Born sobre el Rec Comtal:http://el-rec-comtal.blogspot.com.es/2017/07/iisimposi-internacional-darqueologia.html • A Sant Andreu el Centre d’Estudi
Ignasi Iglesias està reivindicant l’espai i està fent una exposició de cara a finals
del 2017 o inicis del 2018
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/quant-saps-del-reccomtal-lhistoriador-manel-martzn-ens-descobreix-tots-els-detalls-daquestaantiga-szuquia • A la Zona Nord de Nou Barris han aprovat el Pla de Barris i
segur que afectarà d’alguna
manera:http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/presentat-el-pla-debarris-de-la-zona-nord • A Montcada 1. Fem el Rec Comtal es mou! – Projecte
de dinamització on contractem joves del barri. El finançament és del Consorci
del Besòs: https://www.facebook.com/reccomtal/ 2. Impulsem i participem de la
Taula comunitària pel Rec Comtal entre Nou Barris, Montcada, administracions
i universitats:
https://avvmontcadacansantjoan.wordpress.com/2017/07/27/reunio-taulacomunitaria-rec-comtal/ 3. Volem tenir un tècnic comunitari durant tot l’any 4.
Continuar el projecte Rec Comtal es mou 5. Fer unes jornades formatives amb
la UAB sobre paisatge, identitat col•lectiva, recuperació de l’espai públic,.... 6.
Tutoritzar alumnat de pràctiques de la UB. 7. Seguiment del soterrament de la
línia de Montcada que pot afectar al Rec. 8. Etc,.. Seguim construint!

FOTOGRAFIES:
Abans:

ARREGLAT:

ACTIVITATS SOCIALS:

