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Element Superfície en 

planta 
(ocupació  

parcel·la) 

Superfície 

útil 

Superfície 

construïda 

Total 

superfície 

construïda 

Total 

superfície 

en planta 

Bloc 1 C/Pont nº 2 154,85 m2 278,73 m2 360,91 m2 

830,45 m2 814,08 m2 

Bloc 2 C/Pont nº 4 102,98 m2 233,91 m2 294,54 m2 

Bloc 3 C/Pont nº 6 42,28 m2 - *84,56 m2 

C/Pont nº 8 45,22 m2 - *90,44 m2 

Bloc 4 Patis 468,75 m2 468,75 m2 - 
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Distribució conjunt – Planta Coberta 
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Façanes i seccions 
conjunt  



La rehabilitació inicial de les Cases 6 i 8 
 

1. Es realitzarà un projecte de rehabilitació parcial de les 
cases 6 i 8 que finalitzarà el primer semestre de 2020. 

2. S’obrirà una sala d’exposició i s’adequarà el jardí 
posterior, des d’on s’accedirà a les cases.  

3. El centre provisional comptarà també amb un 
magatzem, un lavabo i una zona de despatx i arxiu. En 
total uns 75m2 en planta baixa i un 25m2 sota 
coberta. 
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Pont 6 i 8 
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Pont 6 i 8 
 



Propostes sobre rehabilitació i 
conservació 

 1. Conservar totes les façanes per donar continuïtat al conjunt. 
2. Preservar la Casa de l’Oficial, mantenint l’estructura de la planta 

baixa. 
3. Conservar espais interiors de les cases. 
4. Rehabilitació integral de l’interior de la casa del número 2 per 

permetre ampliar els espais i connectar-los amb la casa del 
número 4 anivellant els forjats. 

5. Pensar l’equipament com un espai de “petita escala”. 
6. Ampliació posterior per a sales expositives i serveis tècnics. 
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Possibles ubicacions del nou edifici (I) 
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Possibles ubicacions del nou edifici (II) 

  



Propostes Espais  

Espais museístics i 
d’interpretació 

 
1. Espais d’interpretació del Rec 

Comtal i la Casa de l’Oficial. 
2. Espai museístic de la història 

de Sant Andreu. 
3. Sala d’exposició permanent 

(Exposició Rec Comtal) 
4. Arxiu de documentació 

relativa al Rec 
5. Biblioteca especialitzada 
6. Interpretació didàctica del 

passat històric. 
 

 

Espais polivalents 

 

1. Espais polivalents  

2. Aules o aules-taller 

3. Espai d’oci (cafeteria, jardí, 
etc.) 

4. Sala d’actes 

5. Sala d’exposicions per a 
exposicions temporals. 

 



Propostes per a l’espai exterior 

1. Conservar els arbres i el jardí. 
2. Conservar el safareig i altres estructures existents. 
3. Convertir el jardí en espai museístic i utilitzar-lo per a les visites 

escolars.  
4. Convertir el jardí en espai de trobada, amb taules i cadires, i 

organitzar-hi activitats (concerts a l’aire lliure, etc.) 
5. Espai verd, amb un espai d’aigua, vinculant-lo amb l’aigua del rec. 

(model “museu obert”) 



Relació amb l’entorn  

1. Vertebració urbanística de l’entorn, fent referència a l’església i el seu arquitecte 
Pere Falqués. 

2. Vinculació amb la Capella dels Segadors i les restes romanes. 
3. Col·laboració amb la Biblioteca de Can Fabra i l’Arxiu Històric del Districte. 
4. Vincular el nou equipament amb els equipaments culturals i espais de memòria 

històrica. Crear una Ruta històrico-cultural de Sant Andreu. 
5. Col·laboració amb el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), amb el Servei 

d’Arqueologia i l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
6. Col·laboració amb els centres educatius, el teixit associatiu i el comerç 

tradicional de Sant Andreu. 
7. Equipament obert al treball de les entitats, amb espais compartits, no exclusius 

per a que puguin fer ús de les instal·lacions. 
8. Espai connectat amb l’entorn a través del jardí. 

 
 
 



Propostes de dinamització:  
visitants potencials. 

  
1. Veïns i veïnes del barri i públic general. 
2. Públic familiar i escolar. 
3. Turisme cultural i industrial integrat en els circuits de 

ciutat. 
4. Visitants de fora de Sant Andreu atrets pel foment de 

punts d’interès històric i cultural. 
5. Participants atrets per les activitats que s’hi realitzin. 
6. Membres d’entitats que hi desenvolupin activitats. 

 



Propostes de dinamització:  
activitats i serveis 

1. Memòria oral i fotogràfica de Sant Andreu. 
2. Recuperar i visibilitzar arxius fotogràfics com el de l’Agrupació Excursionista. 
3. Exposicions temporals vinculades amb la història i la memòria (fotografies 

antigues, efemèrides històriques, oficis tradicionals, etc.) 
4. Activitats d’interpretació històrica amb tallers especialitzats. 
5. Divulgació i conservació del patrimoni històric amb materials interactius. 
6. Visites guiades i teatralitzades, amb grups de teatre de Sant Andreu. 
7. Itineraris històrics amb temàtiques diverses. 
8. Grups de treball sobre memòria històrica. 
9. Pàgina web amb els continguts i activitats del centre. 
10. Tallers i xerrades diverses. 
11. Concerts (música en viu) 

 



• Gràcies per la vostra col·laboració! 


