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El llegat cultural de Montcada i 
Reixac llueix a partir d’ara amb 
llum pròpia gràcies al projecte 
‘El nostre passat, al teu abast’, 
coordinat per la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni de l’Ajun-
tament i el Museu Municipal. 
Aquesta iniciativa també ha 
comptat amb la participació de 
l’Àrea Territorial i la Regidoria 
de Comerç i Turisme i la col·la-
boració de particulars i entitats 
com la Fundació Cultural Mont-
cada, l’Associació Amics del 
Museu Municipal, La Unió 
de Mas Rampinyo, l’ABI i les 
associacions de veïns de Can 
Sant Joan i Terra Nostra. 
Gràcies a aquesta iniciativa 
municipal, feta amb un trac-
tament històric, s’ha instal·lat 
una vintena de plafons iden-
tificadors per tota la ciutat per fer 
reviure aquells espais i edificis 
que són testimonis del passat de 
Montcada i Reixac. Malgrat el 
pas del temps, la ciutat encara 
conserva diversos elements 
històrics, principalment de l’Edat 
Mitjana i l’època modernista. 
El projecte ara està estructurat 
al voltant de cinc eixos temàtics: 
Montcada Medieval, Torres 
d’Estiueig, Control de l’Aigua, 
Montcada Rural i Montcada 
Industrial. El plafó de la plaça 
de l’Església és un dels 10 punts 
neuràlgics del projecte i ofereix 
una visió global d’aquest itinerari 

per la història i mostra l’evolució 
de poble a ciutat de Montcada i 
Reixac. 

Hi ha 10 plafons 
informatius temàtics i 
una dotzena d’elements 
d’interès senyalitzats

El plafó de la Montcada Medieval 
s’ubica a la cruïlla del carrer 
Major amb el carrer de Bogatell. 
Els plafons de les Torres 
d’Estiueig es troben al carrer 
de Generalitat –davant l’estació 
de la línia de França– i al carrer 
de Domènec Fins –davant la 
casa Rufí–. Els dos del Control 
de l’Aigua estan situats al Casal 
de la Gent Gran de la Casa de la 
Mina i al Rec Comtal. Els de la 
Montcada Rural s’han instal·lat 
a la plaça de Salvador Espriu 
de Mas Rampinyo i a la plaça 
del Poble de Terra Nostra. I els 

dos de la Montcada Industrial 
s’ubiquen a la confluència dels 
carrers de Reixagó i Besòs de 
Can Sant Joan, i a la plaça de 
Tifariti de Can Cuiàs.
El projecte ‘El nostre passat, 
al teu abast’ també inclou una 
dotzena d’elements d’interès que 
estan acompanyats amb el seu 
pictograma temàtic. 
Actualment, les audioguies dels 
plafons en català , anglès i castellà 
estan en procés d’elaboració, 
per tal que tothom hi tingui 
accés amb un smartphone a 
través dels codis QR que hi ha 
a cada plafó. Les audioguies es 
trobaran penjades al web de la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni, 
www.mircultura.cat. En una se-
gona fase, la senyalització del 
patrimoni local inclourà elements 
vinculats a la República, la guerra 
civil, la postguerra i la Montcada 
vinícola.
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PROJECTE TRANSVERSAL
‘El nostre passat, al teu abast’ ha comptat 
amb la participació de tècnics municipals i 
també de particulars i entitats de la ciutat

HI HAURÀ SEGONA FASE
Les cinc àrees temàtiques 
s’ampliaran amb la memòria 
històrica i la Montcada vinícola
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Montcada i Reixac és un mu-
nicipi amb una identitat prò-
pia que s’ha anat forjant amb 
el pas dels segles. Alguns dels 
testimonis del nostre passat 
encara perduren i amb el pro-
jecte ‘El nostre passat al teu 
abast’ volem fer-los visibles 
per a enfortir l’arrelament dels 
veïns a la ciutat. Fem així un 
primer pas per senyalitzar els 
nostres elements històrics. 
Fem aquest pas des de l’Ajun-
tament amb el suport incondi-
cional d’entitats, associacions 
i veïns a títol individual. Entre 
tots podrem demostrar, ara 
sí, que el nostre és un passat 
amb futur.

PROJECTES PARAL·LELS

Un passat 
amb futur

El  jaciment ibèric de les Ma-
leses i la Casa de les Aigües 
també comptaran amb la seva 
senyalització. Aquests dos in-
drets formen part de projectes 
paral·lels al general del municipi 
i tindran un format i una imatge 
corporativa pròpia de les insti-
tucions promotores: el Consorci 
del Parc Natural Serralada de 
Marina –de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Bar-
celona–, i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, respectivament.
Els avenços en les intervencions 
arqueològiques al poblat ibèric 
de les Maleses i en la consoli-
dació de la superfície excavada, 
revelen ja la necessitat d’una in-

terpretació acurada, és a dir, un 
conjunt de plafons explicatius 
del poblat i de les seves parts 
més singulars, com són la casa 
de l’elit, la del ferrer i la del mo-
liner.
D’altra banda, l’afluència de gai-
rebé 3.000 visitants anuals, el 
sòlid programa públic d’activitats 
i l’obertura de la Casa de les Ai-
gües els diumenges al matí fan 
necessària l’explicació de l’antiga 
central d’abastiment d’aigües de 
Montcada i Reixac a Barcelona. 
Aquesta senyalització permet 
entendre el funcionament del 
conjunt del recinte industrial així 
com la seva integració al Parc de 
les Aigües.

La importància del ibers i l’abastiment d’aigua
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El projecte de senyalització del 
patrimoni cultural de Montcada 
i Reixac, un dels grans objec-
tius de la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni, és per fi una realitat 
després de dos anys d’intens 
treball. La difusió i el coneixe-
ment de la nostra història es-
devé un element clau i neces-
sari per potenciar la percepció i 
l’aprenentatge dels valors patri-
monials i culturals de la nostra 
ciutat, i sobretot, per millorar la 
nostra estima i arrelament en-
vers el nostre municipi. Montca-
da i Reixac és una ciutat amb 
molta història i aquest projecte 
ens l’acostarà de forma detalla-
da i entenedora.

Una ciutat
amb història

Interior de la Casa de les Aigües

MONTCADA MEDIEVAL
5 C. Bogatell / C. Major
5 Església de Santa Engràcia

Pl. Església
5 Torre dels Frares

DV-5001, km. 6,4
5 Ermita de Reixac

TORRES D’ESTIUEIG
5 C. Domènec Fins, 48
5 C. Generalitat
5 Torre Vila

C. Major, 100-102
5 Casa de la Vila

C. Major, 32
5 Cafè Colón-ABI

C. Colón, 5
5 Festa del Fanalet

Estació Montcada-Santa Maria

CONTROL
DE L’AIGUA
5 Parc de les Aigües
5 Rec Comtal

Final del c. Carril
5 Casa de les Aigües

MONTCADA
RURAL
5 Mas Rampinyo

Pl. Salvador Espriu
5 La Unió de Mas Rampinyo

Av. Catalunya, 16-18
5 Terra Nostra

Pl. Poble

MONTCADA
INDUSTRIAL
5 Can Cuiàs

Parc del Turó Blau
5 Can Sant Joan

C. Reixagó / C. Besòs

REIXAC I MONTCADA
PANORÀMIC
5 Mirador de Reixac
5 Av. Ribera

Plafó de Control de l’Aigua al Rec Comtal

INFORMACIÓ GENERAL
5 Pl. Església


