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El Rec Comtal de la Sagrera a Montcada: una ciutat oblidada
Nus de la Trinitat < BESÒS > Montcada

ELS PAISATGES DE L’AIGUA
ELS CURSOS NATURALS - EL RIU I L’AIGUA DE LA PLUJA ELS CURSOS HUMANS - EL REC COMTAL

L’ENERGIA - EÒLICA I FOTOVOLTAICA
El parc fl uvial té molts nivells de recorreguts segons la seva importàn-
cia. Aquesta jerarquització es tradueix en el sistema d’enllumenat:
- Els camins no disposen d’enllumenat perquè es considera que són 
recorreguts dedicats al lleure igual que els camins dels grans parcs.
- El passeig del riu està il·luminat per fanals de 4,5m d’alçada cada 
14m ja que és un eix vital pels barris / municipis que connecta.
- El Rec Comtal disposa d’una il·luminació variada. Les zones urba-
nes depenen de l’enllumenat urbà. En canvi, les zones no urbanitza-
des disposaran d’un sistema de balisses cada 7m.
- La Via Metropolitana estructura el territori i, per tant, disposarà de 
fanals de 7,5m d’alçada cada 21m que il·luminin el conjunt de la via.
Aquests recorreguts il·luminats estan aïllats de la trama urbana i, a 
més a més, la seva situació potencia la necessitat d’utilitzar energies 
renovables. El congost de Montcada té unes corrents d’aire cons-
tants perfectes per a la col·locació de molins de vent urbans que, 
acompanyats de plaques fotovoltaiques, generarien energia per 
il·luminar tot el parc.    

Les terrasses del marge del riu tenen una funció doble. A les èpoques 
de sequera generen vida i activitat, mentre que a les èpoques de 
pluja s’encarreguen de laminar, infi ltrar i acumular aigua.

L’aigua del Rec Comtal s’aprofi ta per regar els camps de La Pon-
derosa, però la gran majoria de cabal s’aboca a l’últim tram del riu 
Besòs, sense abans donar-li un ús.
L’aigua és un element que atrau i pot cohesionar un territori aïllat 
que ha perdut la seva identitat. Per aquest motiu es proposa revita-
litzar el tram del rec del Congost de Montcada.
A les zones urbanes, avui en dia enterrat, es pot descobrir per crear 
un millor paissatge urbà i generar un fi l conductor del recorregut: el 
curs de l’aigua. A les zones agrícoles seguiria regant els camps i horts 
a la vegada que el passeig acompanya el recorregut de l’aigua. 
Per últim, a les zones intersticials recuperades dins de l’àmbit del riu 
l’aigua seria l’element connector entre teixits. A més a més, podrien 
aparèixer zones d’esbarjo o de descans relacionades amb l’aigua: 
piscines per banya-se, làmines d’aigua, cascades, etc.
El rec s’allarga fi ns el Nus de la Trinitat i, així, fi nalitza tot el recorregut 
del Congost de Montcada. A la fàbrica Miquel i Costas recuperada 
es podria construir un centre de gestionament d’aquesta aigua per 
a altres usos abans de llençar-la al riu:

- Cabal actual: 600 - 1000 l/s (segons pluges)
Tarda 1h i 20min en omplir una piscina olímpica (50x25x3m)
- Àrea de reg original: 6.770.820 m2 = 677ha (reg per inundació)
- Ajuntament de Barcelona:
Superfície d’espais verds:    4.886.000m2

Consum d’aigua dels espais verds:   2.154.715m3 aigua/any
       245m3 aigua/hora
Consum total serveis públics (inclòs parcs): 6.353.946m3 aigua/any
       17.408m3 aigua/dia
       725m3 aigua/hora 
- Rec Comtal:
Aprofi tant el cabal mig (800l/s):  2880m3 aigua/hora
Podria regar d’espais verds:   4300ha
Aprofi tant un cabal de 250l/s:   900m3 aigua/hora
Seria sufi cient per regar les 500ha d’espais verds del municipi de Bar-
celona i subministrar l’aigua pels serveis públics de la ciutat.
Per càlculs no seria necessari tenir un dipòsit o bassa d’emmagat-
zematge, però a la pràctica seria útil per controlar la distribució i la 
qualitat. A l’espai de la fàbrica es podrien construïr uns dipòsits amb 
capacitat per assegurar un dia de consum (20.000m3).
L’ajuntament de Barcelona s’estalviaria de pagar com a cost direc-
te 15.732.370€ anuals (6.353.946m3 x 2,475€/m3), a part de tots els 
costos indirectes que té com a propietari de la xarxa i del tracta-
ment de l’aigua.

DADES PRÀCTIQUES:

AEROGENERADORS:
Longitud passeig: 4,5 km
Número de molins (cada 75m): 60 molins

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (50% COBERTES FÀBRICA):
Superfície coberta per plaques: 3830 m2 

Consta de 2686 móduls

• Potència generada per l’aerogenerador:
Energia anual estimada/u.: 6702 kwh amb 5 m/s (mitja anual)
Energia anual estimada: 6702Kwh x 60u= 402.120 kWh anual
Potència nominal: 1,5kW

Estalvi de CO2 : 325,3 Tn CO2
Electricitat utilitzada per 731 families (550 kwh anuals/familia)

• Potència generada per les plaques:
Energia anual estimada: 145 kwh/m2 x 3830 m2 = 555.350 kwh anual
Potència nominal total: 523 kWn
Potència pico total: 431,19 kWp

Estalvi de CO2 : 440,4 Tn CO2
Electricitat utilitzada per 1.010 families (550 kwh anuals/familia)
   
         Energia total generada: 957.470 kWh anuals
         Estalvi de CO2:  766 Tn CO2  anual

L’energia elèctrica produïda serà per a l’enllumenat del parc i la 
restant per als habitatges del barri de Vallbona.

• Consum de l’enllumenat del parc:

Fanal simple (passeig):
a 6000 m (cada 14m) - 430 uts. x 38 W = 16.340 kW

Fanal doble (punts neuràlgics):
a 1000 m (cada 14m) - 72 uts. x 76 W = 5.472 kW

Balisses (camins secundaris - Rec Comtal):
a 3500 m (cada 7m) - 500 uts. x 15 W = 7.500 kW

Fanal vial (via interurbana):
a 6000 m (cada 21m) - 290 uts. x 49 W = 14.210 kW

Energia: 43.522 W x 10h diaries x 365dies = 156.855 KWh anuals

         Energia total requerida: 156.855 KWh anuals

         Energia restant: 800.615 kWh anuals
         Energia sufi cient per 1.455 families

Es podria desconnectar el barri de Vallbona (1346 habitants + dife-
rents equipaments) de la xarxa elèctrica general. Es convertiria en el 
primer barri autosufi cient de Barcelona.

• GENERADORS:
- Mini aerogenerador
S’encarrega de transformar l’energia cinètica del vent en energia 
elèctrica. El generador està al peu del molí (millor manteniment).
Potència   1,5 kW
Àrea de captació  6 m2 

Velocitat d’arrencada i óptima 3 m/s i 11 m/s
Voltatge de sortida CA 70 - 320 V

- Plaques fotovoltaiques de silici policristalí
S’encarrega de transformar la radiació solar en energia elèctrica.
Potència nominal  375 W
Rendiment   15%
Orientació   SSO
Voltatge de sortida CC 120 - 320 V

• INVERSOR SOLAR - ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
Transforma el corrent continu procedent de les plaques fotovoltai-
ques en corrent altern.

• INVERSOR EÒLIC+REGULADOR - ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
Regula el funcionament de l’aerogenerador i estabilitza l’energia 
generada.

• GESTOR DEL SISTEMA - CPU
Si detecta que hi ha consum, deriva l’energia generada als punts 
de llum. En cas contrari, la deriva a les bateries i, si aquestes estan 
plenes, la deriva a les resistències de dissipació.

• PROTECCIONS I FRE - SEGURITAT
Desconnecta el sistema quan es sobrepassen uns límits d’intensitat 
per tal de protegir els elements de la instal·lació. El fre atura el mini 
aerogenerador.

• BATERIES - ACUMULACIÓ
Emmagatzemen l’energia elèctrica generada, transformant-la en 
energía química. Asseguren l’energia de 3-4 dies per a tot el sistema 
sense rebre cap aportació.

• SISTEMA DE DISSIPACIÓ
Deriva l’electricitat sobrant a una resistència de dissipació per con-
vecció.

Molins de vent urbans al passeigEsquema de funcionament d’un sistema tancat

Rec Comtal arribant al Nus Salt d’aigua al fi nal del Rec Esquema del fi nal del Rec Comtal. Escala: 1/1500Esquema del tractament de l’aigua als bancal i terrasses. Escala: 1/400

Secció del tractament de l’aigua als bancal i terrasses. Escala: 1/100
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Doble lluminària
Potència nom.: 76 W 
Unitats: 72 u.

Illuminaria simple
Potència nom.: 38 W
Unitats: 430 u.
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Potència nom.: 15 W
Unitats: 500 u.
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Unitats: 290 u.
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El Rec Comtal
Canalització de 300x100cm

El Rec Comtal

Patis enjardinats

Jardins Miquel i Costas

Fàbrica 1907

Sala hipòstila
Lonicera sp. - Hedera 
Helix - Vinca Difformis 

Salt d’aigua
Desnivell de 3,5 metres

Riera del Nus de la Trinitat

Laminació de l’aigua
Plantació: Salix Alba, Cinerea

Molins de vent
Cada 70 metres

Passeig
Ample 5 metres

Basses d’esbarjo
Fondaria de 50-70cm

Basses d’esbarjo
Fondaria de 50-70cm

Rampes d’accés al riu
Ample 4 metres

Passeig mirador
Ample 8 metres


