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L’activista Antonio Alcántara des-
criu el lloc com «la perifèria de 
la perifèria». De raó no n’hi falta. 
L’estretíssim –en algun punt amb 
prou feines fa un metro d’ampla-
da– camí que uneix el barceloní  
–i aïllat– barri de Vallbona, a Nou 
Barris, i la barriada obrera de Can 
Sant Joan, a Montcada i Reixach, 
transcorre entre la via del tren i el 
Rec Comtal, que després d’aquest 
hivern passat per aigua porta un 
cabal considerable. El camí, que en 
qualsevol altre context podria re-
sultar un lloc fins i tot bucòlic, es 

xit comercial, i passar per aquí amb 
els carros de la compra o els cotxets 
de nen és molt complicat; i no cal dir 
que a l’hivern a partir de les sis de la 
tarda ja es fosc i no s’hi pot passar, 
o que quan plou el camí es torna im-
possible», relata José Luis Conejero, 
president de l’associació de veïns de 
Can Sant Joan. 
 Antonio López té 94 anys i és veí 
de la zona. Si no falla res, un parell 
de tardes a la setmana se’n va fins 
a Vallbona de la mà de la seva do-
na, Carmen Arrabal, per visitar la 
germana. «Amb el bon temps, amb 
tantes bicis com passen per aquí, 
és molt complicat. Aquest estiu vaig 
relliscar i vaig caure a l’aigua. Hauri-
en de fer-hi alguna cosa», denuncia 
aquest nonagenari. 

Punt d’inflexió

La campanya per la dignificació 
d’aquest tram del Rec Comtal –fins 
fa uns mesos, a més de tot el que 
s’ha dit, era una mena d’abocador 
il·legal– va començar el setembre de 
l’any passat. Després d’una recolli-
da de firmes i l’entrega de fotos de 
la lamentable situació d’abandona-
ment en què es trobava –les escom-
braries s’acumulava a tots els ra-
cons–, l’Ajuntament de Montcada i 
Reixach va fer una primera neteja 
de la zona, en què va omplir 25 bos-
ses industrials d’escombraries. «La 
neteja només és un pas. Era un ver-
gonya que aquí no passessin a nete-
jar fins que ens vam mobilitzar, però 
fa falta molt més que això per dignifi-
car el lloc», explica Niqui Fernández, 
veïna de Can Sant Joan, que recorda 
que quan va arribar a la zona «des-
prés de la riuada» [el 1963], «la gent 
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33 De la mà 8 Antonio López i Carmen Arrabal tornen de Vallbona pel Rec Comtal, dimarts.
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venia al Rec a rentar els cargols».
 Des de l’ajuntament de la locali-
tat del Vallès Occidental tenen pen-
dent una reunió amb l’Ajuntament 
de Barcelona per parlar sobre la zo-
na. Estan estudiant  – «estudiant», 
subratllen, «no significa que ho fem 
segur»– la possibilitat d’«urbanitzar 
d’alguna manera la zona».

 Quan els veïns expliquen que 
són «la perifèria de la perifèria» no 
ho diuen en va. Estan convençuts 
que no és cap casualitat que un 
espai tan emblemàtic com el Rec 
Comtal estigui tan deixat precisa-
ment en aquesta zona, mentre que 
en d’altres ha estat cuidat i reivin-
dicat pel mateix municipi.
 De fet, a Vallbona mateix, més 
a prop de Barcelona, n’hi ha una 
part que ha estat recuperada pel 
municipi on viuen ànecs i altres 
ocells i animals. Una portaveu de 
l’Ajuntament de Barcelona afegeix 
que des del districte de Nou Barris 
s’ha encarregat a Barcelona Regio-
nal un projecte per portar a terme 
l’obertura del barri cap al riu Be-
sòs, creant un corredor verd per als 
vianants i els ciclistes, i que aquest 
projecte recollirà tot un seguit 
d’actuacions sobre el Rec Comtal, 
«que en conserva-
ran la condició na-
tural». H

Un cop iniciada la 
campanya veïnal, 
es van omplir 25 
bosses industrials 
de brossa a la zona

La perifèria 
de la perifèria
Els veïns reivindiquen que es dignifiqui el 

Rec Comtal al tram entre Vallbona i Montcada

Un camí estret i 
fosc és gairebé 
l’única manera 
d’anar a peu d’un 
lloc a l’altre 

manté sense asfaltar –un fangar, 
quan plou–, sense un trist fanal. 
Sense papereres. Sense bancs als 
extrems. «Només demanem que 
es dignifiqui la zona. El Rec Com-
tal no tan sols és patrimoni natural 
i cultural, també és una zona d’ús. 
És l’únic camí per anar a peu des 
de Vallbona fins a Montcada», ex-
plica Alcántara, un dels impulsors 
de la campanya per a la dignifica-
ció d’aquest tram del Rec Comtal 
juntament amb les associacions de 
veïns i de comerciants de Can Sant 
Joan.
 «Molts veïns de Vallbona vénen 
a comprar a Montcada perquè al 
seu barri no hi ha pràcticament tei-

LLUITA VEÏNAL PER PROTEGIR UNA ZONA NATURAL DE PAS ENTRE DOS MUNICIPIS

Vegeu el vídeo d’aques-
ta notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

JOAN CORTADELLAS

ELS NENS APRENEN 
A FER MONES 
CASOLANES

Barcelona q L’Illa Diagonal va ser 
un dels punts on ahir es van impartir 
tallers perquè els més petits 
aprenguessin els trucs per elaborar 
mones de xocolata casolanes 
(foto). El Museu de la Xocolata 
també ofereix tallers,  
en aquest cas fins demà, 
encara que amb un cost de 10 euros 
per persona. Es calcula  
que aquests dies es vendran  
unes 450.000 mones, entre les  
de xocolata i les tradicionals 
cristines, a tota la província de 
Barcelona. 

Bellesa i salut


