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El Born, rec comtal , 1700 

http://apunts-del-rec-comtal.blogspot.com.es/

La muralla medieval de Barcelona

Barcelona, 1695

Cartell de l’Associació de veïns del Casc Antic en contra
del projecte hoteler per l’empresa ‘‘Nuñez i Navarro’’

A la dreta del monestir de Sant Pere (69) es poden veu-
re les restes del Rec Comtal. plànol 1806. Moulinier

Il·lustració del barri del Born on s’observa l’impacte urbà 
del Rec Comtal. 1700

Traçat de la muralla moderna amb els seus baluards al 
1694. Autor N. de fer

Vista de la ciutat des de Montjuïc al 1579
Autor F. Valesio

Plànol de Barcelona amb el traçat de l’antiga muralla 
medieval (s.XIII-XIV). Servei arqueologia de Barcelona

El recorregut del Rec Comtal, sense cobrir, a fi nals de 
l’edat mitjana. Font desconeguda

Reproducció en planta de l’antic monestir de Sant Pere 
de les Puel·les. Miquel Garriga 1858
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DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

BARRI DE SANTA CATERINA, SANT PERE I LA RIBERA

Ciutat Vella és el primer districte de Barcelona, ocupa 436,9 ha.
Té una població de 100.227hab (dades 2015) i una densitat de 23.802 
habitants / km2. 
És el tercer districte més dens per darrera de l’Eixample i Gràcia.
El districte està dividit en quatre barris històrics, amb una forta personali-
tat i homogeneïtat pròpies. Les relacions existents provenen de les actua-
cions del passat ja que la llarga permanència de Ciutat Vella d’inframurs 
va confi gurar una realitat de mínims airejaments i perspectives.
Actualment hi ha alguns confl ictes estructurals i socials.

El barri de Santa Caterina, Sant Pere i la Ribera abasta una superfície de 
35,13ha i una població de 22.817 habitants, amb una densitat de 20.482 
habitants/km2. El seu teixit residencial és de 8.650 habitatges.

Es situa dins l’antic perímetre de la muralla i limita al nord amb el Passeig 
Lluís Companys, i el Parc de la Ciutadella, al sud amb Via Laietana, a 
llevant amb el barri de la Barceloneta i a ponent amb l’Eixample.

Es caracteritza per mantenir l’estructura urbana medieval, amb carrerons 
estrets, entrelligats i retorçats amb una construcció similar als origens.

Hi ha unes actuacions previstes en el projecte d’intervenció integral en 
aquests barris, que són:

- Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
- Rehabilitació d’elements comuns dels edifi cis privats
- Provisió d’equipaments per a ús col·lectiu i sòl per una residència per a 
gent gran
- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
- Programes de millora social, urbanística i econòmica

S.XIV _Al 1357, acabat el confl ic-
te les tasques de construció de 
la muralla recauen al Consell de 
Cent, institució de govern a Barce-
lona.

S.XIII _Muralla medieval. Al 1285, 
degut a un confl icte bèl·lic amb 
França, Pere II el gran fortifi ca la 
ciutat, excepte per mar, amb murs 
de tàpia i torres de fusta.

S.XIII _Últims anys del Rec, abas-
tint 21 molins fariners.

S.XII _Amb el patrocini dels 
Comtes de Barcelona, al 1147 es 
construeix el monestir benedictí, 
d’estil romànic. Va tenir un paper 
molt important en la confi guració 
del barri fi ns que Jaume I no va 
construir les muralles.

S.XI _Proliferació de molins prop 
del Rec. L’aigua s’aprofi tava per a 
moure els molins i regar conreus.

S.X _Construcció. Obra del Comte 
Mir (954-966), germà petit del 
comte de Barcelona Borell II.
Proveïa d’aigua la ciutat i seguia 
el recorregut d’un antic aqüeducte 
romà.

S.XVII _El fi nal de la Guerra dels 
Segadors, al 1652, provoca que la 
gestió de les fortifi cacions passi a 
mans de la Corona.
Es continuen construint i reforçant 
baluards als murs.

S.XVI _Muralla moderna. El nou 
material bèl·lic de canons i bom-
barders incrementa el gruix dels 
murs i el Consell de Cent autoritza 
la construcció de baluards.

S.XIX _Exposició Universal 1888.
L’alcalde de Barcelona, Ferran 
Rius i Taulet, crea el comité dels 
vuits per a organitzar l’exposició.
L’arc de Triomf es presenta com a 
porta d’entrada i s’extén pel parc 
de la Ciutadella fi ns a l’Hospital 
del Mar.

S.XIX _La comunitat es trasllada 
a Sarrià degut a les desamortitza-
cions de 1873.

S.XIX _Pla Cerdà.
Al 1859, amb el projecte de 
l’Eixample i la nova construcció 
d’avingudes principals, entre elles, 
el Passeig de Sant Joan.

S.XIX _Enderroc, a l’Agost de 
1854, per a millorar les condicions 
higièniques de la ciutat, comencen 
les demolicions de les muralles.
Era una càrrega simbòlica vincu-
lada a l’àntic Règim i la repressió 
militar de 1714.

S.XXI _Al 2003, s’enderroca l’edi-
fi ci fi ns ara existent, ‘‘l’economat
dels militars’’ i la fi nca nº17 del 
Rec Comtal. L’empresa Núñez i 
Navarro és l’encarregada de dur 
a terme l’enderroc i la compra del 
solar, per més endavant, aprobar 
el projecte d’un hotel amb planta 
baixa +7, molt polèmic dins la 
comunitat del barri, tant per les di-
mensions com per el caire turístic 
que agafa la zona en els últims 
anys. 

S.XX _La via laietana va signifi -
car el trossejament urbanístic del 
centre històric en dues meitats; 
el barri Gòtic i el de Santa Pere, 
Santa Caterina i la Ribera.


