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Dissabte, 17 de novembre de 2012

Dissabte cultural
Aigües de Montcada i Sant Pere de Reixac
Seguint amb el tema del “Cicle de l'Aigua”, us proposem ara una visita a un dels punts
històrics de subministrament d’aigua a Barcelona. Ja en temps dels romans es
captava aigua del riu Besòs a Montcada per conduir-la fins a Barcelona. Molt més tard
es va obrir una mina per augmentar el cabal i fer front a l’augment del consum.
Completarem la visita amb una escapada a Sant Pere de Reixac.

El Rec Comtal
Durant l’època romana el subministrament d’aigua a Barcino es va fer a
través d’una canalització que baixava de
Collserola i també amb un aqüeducte
que conduïa l’aigua del riu Besòs
captada a Montcada mitjançant una
resclosa feta amb troncs i brancatge.
A finals del segle X el comte Mir o Miró I
(o més possiblement Ramon Berenguer
I, 1035 – 1076) va encarregar la nova
construcció o arranjament d’una conducció de 12 km de llargada, d’aigua
procedent del riu Besòs, que fou el Rec Comtal o Sèquia Comtal.
Fins ben entrat el segle XX, la conducció va servir per regar conreus, moure
molins fariners o drapers i altres indústries dels municipis per on transcorria;
Montcada i Reixac, Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Provençals i les
hortes del Portal Nou. No va ser fins el 1703 que el canal no va ser utilitzat
com a subministrament d’aigua a Barcelona.
Davant l’augment del consum, l’any 1778, el baró de la Linde va fer obrir una
nova mina a Montcada que va ampliar el cabal d’aigua del Rec.
Per saber-ne més:
http://montcadareixac.blogspot.com.es/search/label/El%20Rec%20Comtal
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La Casa de les Aigües
Situada al Parc de les Aigües de
Montcada i Reixac, la Casa de les
Aigües és l’antiga central d’extracció i
bombejament d’aigües extretes del
cabal subterrani del riu Besòs que
l’Ajuntament de Barcelona va promoure
davant la crònica situació d’extrema
sequera i el gran augment de consum
ocasionat amb la construcció de
l’Eixample barceloní, agreujat a més en
el futur, per la celebració de l’Exposició
Universal de l’any 1888.
Consta de diversos edificis: la sala dels pous, amb molts elements d’estil
modernista, la de les calderes, la de les màquines de vapor, on s’hi troben
dues màquines de vapor vertical (de les que només en queden tres a tot el
mon) la sala d’aforament, on es mesurava el cabal i la qualitat de l’aigua, la
torre dipòsit i la casa del maquinista, amb una airosa torratxa i la xemeneia,
coberta amb una cúpula cònica. El conjunt es troba en un gran jardí envoltat
per una muralla.
Veieu-ne un vídeo a:
http://www.youtube.com/watch?v=Yr5FAwDeAYU

Sant Pere de Reixac
L’antiga església parroquial de Reixac
està situada dalt d’un turó de 191 m
d’altitud, al costat esquerre del riu
Besòs i al vessant oest de la serra de la
Conreria,
gaudint
d’una
àmplia
panoràmica sobre les terres del Vallès.
Està documentada des de l’any 970, va
ser refeta a mitjan segle XI i consagrada
el 1048. L’any 1581, Gregori XIII uní
Reixac al monestir de Sant Jeroni de la
Murtra, mantenint-se la vinculació fins
l’any 1778. Va ser parròquia fins el 1876, que passà a ser tinència de la de
Montcada.
Reformada cap a l’any 1676, va ser transformada adquirint el aspecte actual.
L’església també ha patit dos grans incendis que van motivar restauracions
quasi integrals en la seva arquitectura, un l’any 1652, provocat per les tropes
de la monarquia espanyola durant la guerra de secessió, i l’altre l’any 1936 a
l’inici de la guerra civil.
2

La talla de fusta de la imatge de la Mare de Déu és d’un romànic tardà o proto
gòtic (transició del s. XII a XIII).
Adossada a l’església hi la casa conventual, amb una finestra gòtica. El conjunt
va ser restaurat per Jeroni Martorell l’any 1951.
Per saber-ne més:
http://montcadareixac.blogspot.com.es/search/label/Sant%20Pere%20de%20
Reixac

PROGRAMA I INSTRUCCIONS
Ens trobarem a la Casa de la Mina
situada a Montcada i Reixac, amb
temps suficient per iniciar la visita
guiada a les 10.
Per arribar-hi en cotxe:
(Des de Barcelona sortiu per la Meridiana).
Preneu la carretera C-17 de Barcelona a
Puigcerdà. Al coll de Montcada gireu a la
dreta (cartell “Can Sant Joan”) passant el
pont sobre la via del tren. Seguiu a
l’esquerra, carrer Bifurcació i Avinguda
Unitat, seguint “totes direccions”. Arribareu
a una bifurcació, seguiu recte prenent el costat de la dreta (la pujada a l’esquerra no!).
Aparqueu al costat de la Casa de la Mina.

La visita guiada ens permetrà conèixer el Rec Comtal, la Mina de
Montcada i la Casa de les Aigües.
Durada de la visita: 2 ½ h.
Per a completar el Dissabte Cultural, al finalitzar aquesta visita anirem
fins a Sant Pere de Reixac (amb cotxe, 10 minuts) per visitar l’església i
veure Montcada i Reixac des d’aquest punt privilegiat.
Pressupost del Dissabte Cultural: 5 € per persona.

CAL FER LA INSCRIPCIÓ A SECRETARIA
COM MÉS AVIAT MILLOR FINS EL 15 DE NOVEMBRE
Tel. 935 902 700 –anticsescoltes@fundaciojsans.cat
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