
Ens complau fer-vos saber que els propers  
15, 16 i 17 de març de 2018, El Born Centre  
de Cultura i Memòria organitzarà el II Simposi 
Internacional d’Arqueologia a El Born CCM,  
que tindrà per objecte l’estudi del Rec Comtal 
de Barcelona.

El Rec Comtal és una de les estructures hidràuliques 
més importants de la història de la ciutat de Barcelona. 
No en coneixem amb exactitud el seu origen, però sí que 
podem afirmar que és hereu de l’aqüeducte romà del 
segle I, que va funcionar fins al segle XX.

L’aigua és un element essencial per al desenvolupament 
de la vida d’una comunitat. La captació i el control de 
l’aigua ha estat un dels interessos principals de les co-
munitats humanes. En concret, els romans van ser uns 
grans enginyers i arquitectes hidràulics i van projectar 
i construir una xarxa considerable d’estructures amb 
relació a l’aigua: aqüeductes, canalitzacions, fonts, con-
junts termals, clavegueres, etcètera.

El Rec era un canal a cel obert que, al llarg de 13 km de 
recorregut, anava creuant el pla de Barcelona des de 
les fonts de Montcada fins al mar. A redós d’aquesta 
gran estructura van néixer i es van consolidar diferents 
nuclis, que ara configuren alguns barris de Barcelona, 
El Rec passa per cinc districtes de la Ciutat. El Rec va 
evolucionar al llarg dels canvis polítics i socials que van 
marcar el nostre territori, des d’època altmedieval fins 
al segle XX, en què el Rec va desaparèixer com a estruc-
tura, però no com a espai de memòria.

El Rec Comtal és un i en són molts alhora. Diversos con-
ceptes i activitats permeten aproximar-nos-hi: la gestió 
de l’aigua, l’agricultura, l’economia, el treball, l’urbanis-
me, l’enginyeria, el lleure, el patrimoni, el coneixement...

Des d’aquesta perspectiva, actualment l’Ajuntament de 
Barcelona treballa en un projecte de recuperació i valo-
ració del Rec. A través del II Simposi Internacional d’Ar-
queologia, a El Born CCM volem donar visibilitat a totes 
aquelles recerques que, des de diverses vessants, ens 
han de permetre entendre l’estructura del Rec Comtal 
com una empremta viva del nostre passat en el present 
actual i, alhora, com a font per a diversos àmbits de 
coneixement.

En una segona circular, que es publicarà la segona 
quinzena del proper mes de setembre, s’hi concretaran 
alguns dels noms dels ponents i els títols de les seves 
contribucions.

El Rec Comtal: l’aigua dibuixa la ciutat.
Barcelona, segles I-XXI
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II SIMPOSI INTERNACIONAL
D’ARQUEOLOGIA D’EL BORN CCM

http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/
simposiarqueologia2018

Presentació de pòsters

En el marc del II Simposi Internacional d’Arqueologia 
d’El Born CCM «El Rec Comtal: l’aigua dibuixa la ciutat. 
Barcelona, segles I-XXI», hi haurà un espai de presenta-
ció de pòsters vinculats al Rec Comtal en un sentit am-
pli: des de l’arquitectura i l’urbanisme fins a la història  
i l’arqueologia, passant per la senyalització, la docu-
mentació, la recuperació del paisatge, la difusió i l’en-
ginyeria.

Normativa vinculada al pòster

El Comitè Científic del II Simposi Internacional d’Ar-
queologia 2018 d’El Born CCM serà el responsable de 
seleccionar, d’entre totes les propostes rebudes, les 
que s’exposaran i, d’entre aquestes, quines disposaran 
d’un temps de presentació.

Aquest comitè farà la selecció d’acord amb els resums 
que s’han de fer arribar a la secretaria tècnica del 
simposi.
 
Aquests resums han de complir els requisits següents:

— La redacció ha de tenir amb un màxim  
 de 1.500 caràcters (amb espais), lletra Arial  
 mida 12. 
— Cal acompanyar el resum amb un breu CV  
 de l’autor o l’autora de la presentació, amb un  
 màxim de 1.500 caràcters (amb espais), lletra  
 Arial mida 12. 
— Cal fer-lo arribar abans del 4 de novembre del  
 2017, per correu electrònic a la secretaria tècnica  
 (ethio@bcn.cat)

El Comitè Científic, abans de l’1 de desembre de 2017, 
farà saber per correu electrònic a totes les persones 
que hagin presentat resum si han estat seleccionades  
o no, i si podran fer una presentació el dia 16 de març  
de 2018.


