
Aigua, patrimoni i regeneració urbana.
El cas de la Trinitat

(Barcelona)

Martí Checa Artasu
Adolf Fontbona Sánchez

1. Introducció

El passat25 de febrer de 2000 l'alcalde de Barcelona, loan Clos, inau-
I-Iuraval'escola tal/er que, gestionada per la fundació Trinijove, ha de reha-
bilitar els diposits d'aigües que des de 1915 formen part del paisatge urba
d I barri de la Trinitat Vel/a de Barcelona. Una rehabilitació necessaria si
110mobserva el grau de degradació i fins i tot de depredació que han sofert
.iquests edificis al I/al-gdeis darrers anys.'

Una recuperació que, com d'altres, uneix formació, ocupació i patrimo-
111ultural. Dos anys, alguns milions, un grup de joves disposats a aprendre
professions que els han d'inserir en el mercat laboral i la gestió de Trinijove,
nmb quinze anys d'experiencia en temes d'inserció laboral, és el capital
mb el que s'inicia una aventura que reobre un capítol més d'una historia

qllt' es va iniciar el 1914, quan les aigües contaminades per tifus captades
Ie"l Besospels pous de Montcada delmaren la població barcelonina. El tifus
I sobretot, la mil/ora i el control municipal de I'abastament d'aigües van
Illlpiciar que els enginyers del servei d'urbanització i obres de la secció

',lIgües del municipi, Felip Steva i Planas i Joan Sitges, dissenyessin un
II111plexsistema que el gener de 1915 es va cornencar a construir. Un
loma que es va pensar integral i relacionat entre si.
Aquests tecnics, per necessitats del subministrament, van unir els pous
I .iptació, la casa de rnaquines per a les bombes elevadores, I'edifici que

holbilitaTrinijove, uns dipósits de 10.000 m', anomenats tecnicarnent «pa-
111)cI'aigües de primera elevació» i situats al barri de la Trinitat Nova i
qO ducte, anomenat «aqüeducte alt», que havia de transportar les aigües
n.rlitzades fins a la zona de Val/carca per difonelre-Ies per tota la ciutat. Es

1.1 d'un recorregut, entre la casa de maquines i el pavel/ó d'aigües de

l' MhSTRE,«Acicalando la Casa del Agua», a Ciutat Nord, Sant Andreu [Barcelona], rnarc de
Martí CHECA,«Depósitos integrados», a Ciutat Nord, Sant Andreu [Barcelona], rnarc de
1'" p M. HUERTASCLAVER'A,«L'altre parc de les Aigües», a El Periódico, 1S de marc de 2000.
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primera elevació que, a través del corresponent trarn de I'aqüeducte alt,
encara avui es pot fer per sota de la Meridiana i de les vies del tren.

D'altra banda, des de 1997 en el veí barri de la Trinitat Nova s'esta
desenvolupant un pla comunitari que vol coneixer les necessitats, recursos
i potencialitats del barri i deis seus habitants per tal de poder canalitzar-Ies
envers la seva mil/ora global." Aquest pla comunitari, pioner en molts as-
pectes a Catalunya, s'esta desenvolupant dins un procés de rehabilitació
integral del barril ja que aquest pateix problemes d'aluminosi en els habi-
tatges.

Així, dins aquest pla, al principi de juliol de 1999, es va celebrar a I'IES
Roger de Flor de Trinitat Nova, un tal/er de debat EASW,avalat per la DC
XIII-D de la Comissió Europea sota el títol Trinitat Nava ¿Un futur sosteni-
blet? En aquest, associacions del barri, vems, tecnics, urbanistes i polítics
van ilancar diverses propostes. La guanyadora, 33 vots sobre 46 assistents,
va ser la titulada Trinitat Nova: barri de I'aigua. Elsresponsables del pla co-
munitari d'aquest barri van llancar la idea de reutilitzar els diposits i les
instal'lacions que des de 1989 pateixen I'hostilitat deis vandals urbans com
un possible museu de I'aigua. Un fet extremadament interessant perque fa
pensar que I'objectiu final no és la necessitat rnés básica deis habitants del
barri de Trinitat Nova, la rehabilitació deis seus habitatges afectats d'alurni-
nosi i d'altres xacres que I'especulació va portar, sinó que el que tots el/s
volen és la regeneració de l'entorn on viuen i la valoració del barri com a
part integrant d'una Barcelona activa i dinámica.

Per tant, els signants d'aquest trebal/, per encárrec deis responsables del
pla comunitari del barri, hem desenvolupat una proposta d'un centre d'in-
terpretació de l'aigua, arnb la voluntat que serveixi per estructurar les de-
mandes que el mateix barri genera.

Així doncs, la nostra proposta té dues vessants ben diferenciades. La
primera, l'estudi historíc i patrimonial del conjunt d'elements vinculats arnb
I'abastament hurna de I'aigua que hi ha a la zona. La segona vessant és la
presentació d'un possible rnodel de centre d'interpretació sobre i'aigua

2 Vegeu les nombroses notícies de prernsa que han aparegut en l'últim exercici: Patricia CASTÁN,
«De nyap a Ecobarri» i «Els vems de la Trinitat Nova culminen un pla pioner que servirá de base
per renovar la zona», a El Periodico, 16 de marc de 2000; David CABRERA,«la Alhambra de la
Trinitat». a Ciutat Nord, Nou Barris [Barcelona), desembre de 1999 i josep Lluís CAROO-ROVIR,I,
«Vida nova a Trinitat», a Avui, 19 de juliol de 2000.

3 Per a rnés informació vegeu: «Trinitat Nova ¡Un futuro sostenible?», a Conclusiones e/el
Taller EASW, 9 i 10 de juliol de 1999.
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coneixent altres projectes i centres que sobre aquest existeixen a Catalunya,
Espanya" i Europa.s

1.1. El context historie"

Elconjunt de la Trinitat" es troba a ['extrern nord-oest del terme munici-
pal barceloní, repartit en els límits deis districtes de Nou barrrs r de Sant
Andreu.

4 Per al cas espanyollocalitzem tota una serie de pro postes museologiques lIigades amb l'ai-
sua. Hi ha algunes on se centren en els estris i tecnologíes que han utilitzat I'aigua com a energla

¡a la vegada serveixen per vertebrar continguts científics (física i química) associats a I'aigua.

Aquests serien el Museo del Agua y la Ciencia de Múrcia, l' Aquaciencia del Ferrol I la Sala
Heme, Técnica i Aigua del Museu de la Pell d'Iguaiada. Tarnbé existeixen altres projectes arnb

un ampli sentit de territori corn el futur Museu de l'Aigua de Lleida. Vegeu la revista Edicions del
Museu de l'Aigua e/e Lleida, núm. O, abril de 1999; o el Museu de l'Aigua de Salt a Cirona I el

projecte que a Sevilla elesenvolupa l'ernpresa d'aigües EMASESA, on es vincula un espa: muse-

ograñc i la formació en ternáttques relacionades arnb I'aigua. Coneixem propostes encara sense
vertebrar per a l'estació de captació daígües del barri d'Elorrieta a Bilbao. , .

5 Sobre propostes europees de projectes museologics lIigats ambl'~,gua"podrrem, Citar el cas
de Kew Bridge Water Museum de Londres, rnolt centrat en la maqumarra d ext~acclo I bornbeig

d'aigües, el Westonzoyland Pumping Station a Somerset, associat a la maqu,narla,de drenatge
d'aquesta zona d'Anglaterra i el Ryhope Engines Museum a Sunelerlanel ele caractensuques srrru-

lars als anteriors. Destacat és el cas elel Museo elel Agua ele Lisboa, financat per la companyla
d'aigües eI'aquella ciutat, EPAl. Per a més informació, poeleu consultar la pagina web del mu-

seu, www.epal.pt, o bé C. CASEIRO,«Mais de mil anos se passaram»~ a EPAL,.~,sboa, 1997: Exis-
teix també, el museu ele l'aigua de Tessalónica, situat a una annga estacio ele bornbeig. La

reutilització com a eix d'un projecte museologic a la vegada que turístic d'un s~lt d'aigua s'hafet
a Pont-en-Royans, a Franca, A Italia documentem el laboratono del H20 de I empresa munrcr-
pal d'aigües de Torí, que gaudeix d'una excel·lent pro posta didáctica.

6 Sobre la historia d'aquesta zona es pot consultar: josep M. HUERTASI CLAVERIA;jaume FABRE,

Tots els barris de Barcelona, Vol. VII, La Verneda, La Pau, Els Barris del Besos, Els Tres Lumpen
barris, E/s Nou Barris, El Districte V. Edicions 62, Barcelona, 1976. Iosep M. HUERTASI ClAVERIA;
jaume FABRE,Nou barris, la penúltima Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1993.

Merce TATlER,La Trinitat Nova, Barcelona, Col. «Els Barris d'ADIGSA», núm. 30, Barcelona, 1995
i Martí CHECA,«Immigrants, jornalers i colonitzadors: el barri de la Trinitat Vella, Barcelona (1921-

1936)>>, a Finestrel/es, núm. 10, Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, Barcelona, 1999.

7 Sobre l'abastament de I'aigua i, de forma puntual pel que fa a les instal.lacions de la Trinitat,
existeix una amplia, encara que dispersa, bibliografia: Pere CONlllERA, L'aigua de Montcada, L'abas-
tamenL municipal d'aigua a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 19?1. ~ CONllLERA;
A. llABRÉS; M. PARÉS,Descobrir el medi urba. L'aigua a Barcelona. 1000 anys d tustori«, lnstitut

d'Ecologia de Barcelona, Barcelona, 1986. Gemma GARClA FUERTES,L'abastament d'aigua a la
Barcelona del seete XVIII (777 4-7808), Fundació Salvador Vives i Rafael Dalmau EeI., Barcelona,

1998; Manel M:RTíN PASCUAl,El Rec Comtal (7822-1879). La I/uita per l'aigua a la Barcelona del
segle XIX, Fundació Salvador Vives i Rafael Dalmau Ed., -1999; E. RIERA,Les aigües de Montcada,
Montcada i Reixach, 1988, J. ROCA I VIOAl, Subministrament d'sigue i tifus a Barcelona,

( .)
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Esbastí arnb motiu de I'aprofundiment de I'aqüífer del Besos a Monte d,l
i fou obra de I'arquitecte municipal Pere Falqués i Arpí. També va coml/dl
arnb un projecte d'enginyeria desenvolupat per Felip Steva i Ioan Sitges, ell,1
servei d'urbanització i obres de l'Ajuntament. Aquests iniciaren la seva e 11',
trucció I'octubre de 1915 i finalitza el 1917.8

Originariament restaven separats per la carretera de Ribes. La constru.
ció de la Meridiana i de la resta de vials rapids de circumval'lació fracturo 1"
coherencia global de I'espai enjardinat que es configurava en I'anomen,!/
Solar de la Trinitat. El 1989, les instal'lacions van deixar de ser utilitzad(.
per la Companyia d'Aigües de Barcelona i posteriorment van ser cedides dimunicipio

Aquesta proposta de centre d'interpretació de I'aigua distingiria div 10

. 50S elements a articular. Uns, els anomenarem de primer nivell, lIigats d(.
forma principal al conjunt de la Trinitat. O'altres, anomenats de segon ni.
vell, relacionats amb el/ de forma secundaria.

( . .)

1914-1915, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1996. «S.A. Aprovechamiento del caudal de agua
de los alumbramientos propiedad deis Excelentísimo Ayuntamiento situados en el término do
Montcada», a Gaceta Municipal de Barcelona, 28 de novembre de 1917, núm. 27, any 1\1,
Frederic UDINAMARTORElL,El agua en Barcelona, Barcelona, Lunwerg Ed., 1987; Pere VOLTES,
Historia del abastecimiento de agua en Barcelona, SGAB, Barcelona, 1966, AA. DO., Entorn al

Rec Comtal, monogrMic de Finestrelles, núm. 1, Centre d'estudis Ignasi Iglésias, Ba/"celona, 1989;
Pau VILAD,NARÉs;Lluís CASASSASSIMÓ,Barcelona i la seva rodalia alllarg del temps, Ed. Aedos,Barcelona, 1974.

8 Pel que fa als fans d'arxiu per documentar les obres que es van fer a la Trinitat, cal citar el
següents expedients relacionats: -Expediente número 5/58. Proyecto de canalización de 105

caudales de aguas de Moncada, propiedad del Excmo. Ayuntamiento, en substitución de la
actual galería de Moncada. Any 1915. Arxiu Administratiu de Barcelona; -Expediente número
6/58. Antecedentes de las obras de la última sección del acueducto alto de Moncada y de los
edificios del solar de la Trinidad, ejecutadas por D. Ramón Miralles Farrán. Any 1915. Arxiu
Administratiu de Barcelona; -Expediente número 7/58. Acueducto alto de Moncada. Any 1915.
Arxiu Administratiu de Barcelona; -Expediente número 3298. Ministerio de Fomento. Adicional
a las seciones 23 y 24 del acueducto alto de aguas de Moncada. LXVI 239. Any 1901. Arxiu
Administratiu de Barcelona; -Expediente número 201/9. Relativo a las bases propuestas por la
Sociedad General de Aguas de Barcelona al Ayuntamiento de Barcelona, para la transacción del
interdicto de obra nueva promovido Con motivo del proyecto de paso de la galería del acueducto
alto de Moncada por debajo de las de aquella Sociedad. Any 1899-1900. Arxiu Administratiu
de Barcelona. (Referencia bibliografica de I'arxiu administratiu, Caixes Verdes CIV 197, Pla-
nols.), -Expediente número 129/7. Relativo a lasobras de la sección 21 del proyecto del acueducto
alto de las aguas de Moncada. Any 1896-1897. Arxiu Administratill de Barcelona. Planols secció
21, de I'aqüedllcte alt.; -Expediente número 5252. Ministerio de Fomento. Depósitos de aguas
de Moncada del solar de la Trinidad. Any 1915. Arxiu Administratiu de Barcelona. (Referencia
bibliografica arxiu 3/0) Planols; -Expediente número 5244. De proyecto de edificios para la
instalación de bombas y motores que deberá emplazarse en el solar de la Trinidad Moncada.
Any 1915. Arxiu Administratiu de Barcelona. (Referencia bibliografica arxiu Caixes Verdes
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2. Relació de primer nivel!

.,. di osit de tractament de I'aigua de la
2.1. Les plantes d'elevació I el p.". Vella districte de Sant Andreu)Trinitat (c. Pérez del Pulgar, Irinitat ,

irit I 1891 per bastir la instal·lació
El solar de la Trinitat va ,ser adq~"1 de t deis nous pous extractors de

l'l vadora i distribuidora de I algua plO~e en
h

. de canalitzar-se i distri-
'1 bals d'aigua avren .

Montcada des d on e s nous ca d de subministrament de crrnent
buir-se, d'una banda a la n?vabcan~ndae ~rovenra-Xifré i de l'altra vers la

. I t de distri UCIO ", . H m
arrnat fins a nou pun . no entra en funcionarnent. o
segona fase de l'aqüeducte alt a subterrá 'a que havia d'abastar, des de lad ., tallica su terráru .. d I Ipreveia una con UCCIO me d Gracia la resta de municipis e p alondalada de Vallcarca a la part alta e ,

incorporats a la ciutat. I T' it t l'aigua Iliscava per gravetat ad' ., fins a a nnl a .
Des deis pous extracció 'St'l de formigó armat. A partir. . . tent que es reve I

través de la milla anuga exis l' ., d'elevació de la Trinitat, actua _d'aquí, un cop recollits els cabals a estació

(. ..) 'ecto de paso inferior del acueducto de Moncada
CN 180) Plánol: -Expediente numero 5217. proY

e
Barcelona a Ribes. Any 1915. Arxiu Adn;,n,s-

a travé s del ferro-carril del norte y la cal retera d C. Verdes CN 180); -Expediente nume-
' • . bibli . fica a/"XIU alxes . ,

tratiu de Barcelona. (Referencia I logra. de Moncada. Any 1907; -Expedl:nte numero
ro 4242. Ministerio de Fomento. ,Acueducto al~n 1911. Altres expedients adrninistratius refe~5268 A

ny 1915' -Expedicnte numero 4900. y ., Arxiu Adrninistratiu de Barcelona.., H· 1 i Covernació. .
rents a les seccions de Foment, Ise~c a . la Trinidad (Moneada). Fuente de energla
-Expediente número 1435/922. InstalaClol~elevt°rla ~eotriz Junio 1922- Junio1923; -Expediente
eléctrica de Catalunya. Suministro alumbra day ~e,rza.nas d~ los pozos Alexander Hermanos;

'mero 1379/80-81. Aguas de Manca a. aqul to Má uinas de elevación de aguas
:~xpediente número 3920/ 905. Ministerio ~ef;~:a~~m¡~ntoqy buen cuidado de las mismas
propiedad del ayuntamiento. Se acuer~a que 2983/99-900. Ministerio de Fomento. Elevatona~
pasen a la oficina de U; -Expedl~nte numeri~ecto municipal para adquirir materiales para e
de agua de Moncada. Concesión al arqu número 4637/909. Elevatorias aguas de Moncada.
funcionamiento de las mismas; -Expedicnte d. , nero 3535/902. Ministeno de Fomento.

be . eral, -Expe lente nUI d I arqueSubasta para adquirir car on rrun ,'. de las instalaciones elevatorias de aguas e p
Generadores de vapor motore: y maqurnas -78 Ministerio de Hacienda. Aguas de Moneada.
de esta ciudad; -Expediente numero 7479/77 d. t número 1250. Ministerio de Fomento.
Sobre proyecto prolongación de la misma; -EX~~~:~oe 650/76-77. Aguas. Minas de Moncada.
Asuas minas de Moncada. Obras; -Expediente , o 1539 Agua de Moncada. instalaciones,

e 1 . Expediente numer. diente nú eraEstudio proyecto para aumentar as, - , cuenta del ayuntamiento; -Expe lente num
cambios emplazamiento riegos y demas obra~ a, de esta ciudad. De los repartidores antiguos
797/76-77. Aguas. Emplazamiento de lascanen~~ la mina de Moncada. Així coml'informe de
de las minas de esta ciudad y de 105 repartidores. 'ento de aguas de Barcelona, Considereciones
1, .. , d'enginyersindustrialstltulat:AbasteClml b d 1914 i la serie d'informes deassociacro . d B lona desem re e .
sobre la condución baja de Montca a, ;,rce. de Barcelona realitzats entre 1911 I 1913.
l'assessoria de la comissió d'abastament algues r
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volurnetrica. La seva qualificació urbanística segons el PCM és de 7 b. 11
l'actualitat són de titularitat municipal.

El ~eu accés va ser tancat un cop van deixar de ser operatives les in
tallacions. Malgrat aixó, l' estructura deis edificis ha estat destruida pels v; 11

dais urbans. Aquesta circurnstancia ha incidit molt especialment en el cásll
deis seus espais interiors, bastits amb materials més vulnerables. Malgrat ,1
danys palesos, avul. dia aquesta i la resta d'estructures resulten recuperable
pUIX que en el pitjor deis casos els desperfectes són sempre parcials i 11( I

afecten elements vitals de I'estructura de sustentació, i escassament els elo
ments orn,amentals',Del recinte perimetral manquen alguns trams de tan ¡\

I forJ~t, I I ~ntl.c [ardí que envoltava el solar ha desaparegut. En línies gen
rals, I espal original es conserva íntegre, aillat i deslliurat de la presencia d •
construccions atienes d'altres epoques, cosa que li permet mantenir intacu
la coherencia estilística original.

2.3. Elsnous diposits d'aigua del Ter de I'ACBAR (Trinitat Nova). ATlI

Situats en una de les crestes de I'extrem oriental de la serra de CoIIserola,
constrtuerxen des de I'any 1987 la nova planta de distribució i abastament
de la ciutat on .es barregen les aigü~s procedents del Ter i les del Llobregat.
Aquesta nova Infraestructura aprofita una part de les estructures de I'antic
aqüeducte alt. Aquestes instal·lacions constitueixen una mostra de les no-
ves tecnologi:s~plicades a la distribució i explotació de I'aigua destinada al
:onsum .huma I industrial. En definitiva, un referent prou valid que permet
incorporar en ~n. plantejarnent de musealització a l'entorn de I'aigua un
aspecte cronologic contem poran i.

3. Relació de segon nivel!

3.1. Elstres aqüeductes de Nou Barris

Els aqüeductes de Nou Barris, visibles en diferents indrets de la serra de
CoIIserola, constitueixen .un deis pocs senyals d'identitat del passat de la
zona. Els aqueductes testimonien el transport deis cabals que entre el final
del se?le XIX I cornencarnent del XX es va fer per portar aigua a Barcelona.

Se n van bastir tres: el de Dosrius, el del Valles i una part de I'aqüeducte
alt, que cornbinaven les estructures aeries amb les galeries soterrades.

En I'actualitat es conserven tant fragments d'una tipologia estructural
com de I'altra. Aquestes instal·lacions foren propietat de la Compañía de
Aguas de Barcelona, societat anónima belga fundada a Lieja el 1867 i pre-
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I (.eI nt d' AGBAR. Totes les restes estructurals que hi romanen gaudeixen,
(Ig ins el Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectónic, d'un nivell
lit' protecció C, que assegura la integntat I el mantenlment de les seves

(1~lructures.

3.2. Els aqüeductes de Torre Baró i Ciutat Meridiana. les restes de
I'antic aqüeducte del Valles

L'aqüeducte del Valles es bastí per transportar els nous cabals.capt~ts del
riu Sec, a I'al<;ada de Barbera del Valles, i deis extrets del nu Rlp0'.' I .de la
ri ra de Caldes. La seva construcció data del17 de gener de 1825 I discor-
ria pels encontoms de I'heretat de la Torre Baró. La seva con.strucció fou
motivada per la concessió, que el 1824 Ferran VII va fer a la ciutat de Bar-
r lona d' extreure 900 plomes d'aigua de la mina de Montcada per tal de
soluci;nar els problemes d'abastament de la ciutat. Al. llarg .de 1825 se'n
r ren dos trams: el primer anava des de la riera de Taploles fins al pontd:
forre Baró i el segon discorria des d'aquest punt fins a la cape'.'a. de la Trini-
tat, Les obres continuaren posteriorment des d'aquesta capella fins a la casa
de Narcís Saladrigas, d'on baixava per la riera d'Horta fins arribar a la Torre
ellés? i passar per darrera del modern hospital de la Santa Creu I de Sant

Pau, La colonització continuada d'habitatges que presentava el recorregut
que havia de seguir pel pla, va determinar el seu soterrament a partir de la
Trinitat. Segons Pascual Madoz, la seva construcció es per'.'onga fins el : 826
i un cop adquirit per la Companyia d'Aigües de Barcelona el1881, se n .v.a
fel. un de més gran el 1895. D'aquest aqüeduc.te en resten tre~ trams VISI-
bles de la seva antiga estructura a Ciutat Mendlana I Torre Baro. Les restes
de Ciutat Meridiana es reparteixen en dos ambits, un a l' entrada de l' A-18
i I'accés nord de Barcelona, separant els terrenys acabats d'urbanitzar de
can Cuyas, i I'altre enmig de les instal·lacions del comp~ex esportiu, a! cor
del barri, entre els carrers de Rasos de Peguera I MOlxero. A Torre Baro, les
restes se situen als carrers d'Esculapi Cancer i Caste'.'defels.

3.3. l'aqüeducte alt

La canalització coneguda com I'aqüeducte alt fou un projecte inacabat,
del qual només s'arribaren a construir uns pocs centena,rs de metres del total
de 6,6 km que des de la Trinitat fins a vallcarca havia d haver, assolit. Segons
el projecte aprovat el 1891, el seu recorregut havia de discórrer travessant

9 Aquesta casa estaria situada 011 avui localitzem I'anomenada Urbanización Meridiana, als

carrers Juan de Garay, Felip 11i Concepció Arenal.
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per [a serra de Collserola fins assolir [a fondalada de vallcarca, entre e[ tor-
rent deis Penitents i e[ de l'Andala, a[ costat de can Pujolet. A partir d'un
planejarnent ambiciós, es tractava de constituir un veritable canal-corredor
de Llevant a Ponent, per tal de distribuir els nous cabals de Montcada cap a
[a part més occidental del pla. La realitat de tal canalització no fou, pero, tan
espectacular, ja que e[ diposit de segona elevació previst per pujar ['aigua
fins a [a cota de 120 m, per completar e[ sistema d'instal-lacions elevatories
de [a Trinitat, mai no es va arribar a construir. Només sacaba d'enllestir [a
galería de ['aqüeducte alt, que perrnetia vincular, sota [a carretera de Ribes i
[a via del tren, e[ nou diposit de primera elevació de ['actual Trinitat Nova,
amb ['estació de bombeig del solar de [a Trinitat vel!a. Aquest únic tram
soterrat, que encara existeix, s'enilestí en dos moments. E[ 1904 s'acaba e[
sector de galería que remunta [a vessant del turó entre e[ torrent de can
Calau i l'esplanada de [a Trinitat Nova, on en un futur s'edificaran els dipo-
sits de primera elevació. La segona meitat es perfora a partir de 1915 amb
rnotiu de [a construcció de [es installacions de distribució de [a Trinitat.

D'aquesta fallida canalització aflora només a l'exterior un elernent es-
tructural de gran carisma visual per als habitants d'aquesta zona a causa de
[a seva singular morfología: ['anomenat popularrnent pont del tres ulls o
clars. Es bastí e[ 1910 a[ final de [a galería subterrania que inicialrnent pro-
venia de ['aqüeducte alt per tal de salvar e[ torrent de can Calau. La seva
obertura de llum, resolta amb tres buits circulars, [a seva posició pe!' sobre
de [a vessant, [a seva singularitat morfologica i ['imaginari collectiu va fer
que fou tan ernblernatic. Fins i tot als anys setanta va donar nom a una
rev~sta local,. 3 ojos. Va ser enderrocat e[ 1987, per tal d'edificar una part de
[es installacions deis nous diposits d'Aigües Ter Llobregat (ATLL). Amb e[[ va
desapareixer ['única traca externament visible de ['aqüeducte. Abans, pero,
quan estava en desús permanent va servir de refugi ocasional durant els
bombardeigs de [a Guerra Civil espanyola.

La realitat conservada de ['aqüeducte alt en l'actualitat, consisteix en els
centenars de metres de galena subterrania que es mantenen estructuralrnent
intactes i que vinculen e[s diposits de primera elevació i ['estació elevadora.
Aquesta conducció en l'actualitat és encara accessible en tota [a seva exten-
sió, des de [a cambra de claus del pavelló de [a Trinitat Nova, a meitat de[
seu recorregut, com des de ['estació elevadora de [a Trinitat vel!a d'on pal'-
teix, malgrat estar abandonada i en desús.

La «rurnorologia» popular atribueix un ús curiós a aquesta rampa subter-
rania. en considerar-la via de fugida de ls presoners evadits de [a presó de [a
Trinitat vella, i una denominació no menys pintoresca: «la galería de [os 39
escalones».
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3.4. L'aqüeducte de can Carrera. les restes de I'aqüeducte de Dosrius

L'aqüeducte de Dosrius s'odificá per tal de dur aigua des d'aquella po-
blació del Maresme fins a[ Besos i al Guinardó, Es va iniciar ['any 1869 per
iniciativa també de [a Companyia d' Aigües de Barcelona i e[ 1871 va entrar
en funcionament. Actualrnent només és visible [a part de [a seva estructura
que travessa e[ barranc de can Carrera. De [a resta de trams existents, ;[
1994 arnb motiu de [a construcció d'un aparcament a] solar sítuat als nu-
meros 176-178 de [a via Favencia, en va aflorar un segment de quatre arca-
des corresponents a[ seu pas per [a Guineueta.

3.5. Els pous de Montcada10 (Parc de [es Aigües, Montcada i Reixac,

Valles Oriental)

Son installacions destinades a ['extracció de ['aigua subterrania del riu
Besos. Van ser construits per ['ajuntament de Barcelona e[ 1878 per reso[-
dre e[s problernes d'abastament d'aigua i deis problernes de sequera que
se'n derivaven. Els pous extractors van permetre aprofundir en ['aqüífer de
[a ilera dreta del Besos i augmentar e[ cabal de [a mina antiga que conduia
['aigua procedent del Reixagó de Montcada fins a[ repartidor de Jesús. Les
installacions conformen un cornplex arquitectonic que fou protegit de les
avingudes del riu Besos pels espigons que es constru'iren en l'epoca als
marges. Esta conformat per ['edifici que acull [a maquinaria d'extracció,
originariament de vapm -on més tard se situaren [es bombes e[ectriques-,
e[ diposit de carbó, [es calderes i el diposit d'aigua, [a sala d'aflorar on es
mesurava e[ cabal de ['aigua, [a casa del guarda, on se ce[ebraven [es reuní-
ons del consell d'administració i, finalrnent, [a xemeneia. E[ conjunt fou
obra de ['arquitecte municipal Antoni Rovira i Trias. Des del punt de vista
arquitectonic i estetic, es tracta d'una exce['[ent mostra de ['arquitectura
modernista tant pel que fa a ['estructura i ornamentació deis exteriors, com

de ['obra interior.
E[ seu estat de conservació és optirn en lactualitat i es traba en vies de

restauració ja que ha d'acollir en un futur un centre cultural associat a[
Museu Naciona[ de [a Ciencia i de [a Técnica de Catalunva referit a ['aigua,
en virtut d'un projecte concebut ['any 1991 per ['ajuntament de Montcada
i Reixac, ['Area Metropo[itana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

10 AA. DO., «Els paus d'aigua de Manteada. Progrés: aigua, teenica i art», a Santiago RIERA

(cur.). Aigua, técnica i Treball. Actes de les fI jomades d'Arqueologia Industrial a Catalunya, Asso-
ciaeió d'Enginyers Industrials de Catalunya, Barcelona, 1992.
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3.6. Central de Sant Andreu -Agbar- (carretera de Ribes, s/n)

El diposit del Besos, fet el 1891, constitueix un conjunt fabril d'estil
modernlsta concebut amb una clara vocació extractiva. Éspropietat d' Agbar.
~I seu estat de conservació és optirn tant pel que fa al solar enjardinat que
I envolta corn pel que fa als diferents edificis que el configuren, malgrat que
espot observar la intrusió d'elements dissonants i altres afegitons. Al pavelló
~n.nClpal es c~nserva p~~rimoni moble com la maquinaria de bombeig i és

isitablo nomes a peucro. El seu grau de protecció es veu condicionat pel
futur tracat de la línia del tren d'alta velocitat i la reserva de terreny que
'h . d' f

s a?1 e ectua~, per la qual cosa pot desapareixer malgrat el seu interés
patrimonial I artrstic. Esta perjudicar per un entorn descurat i poc articulat i
p:r una accesslbdltat molt complexa. En l'actualitat la Societat General d'Ai-
gu:s d~ Barcelona hi manté una certa activitat i, segons fonts de la compa-
nyra, s hl pensa situar una planta de recuperació d'aigües de darrera
gen:ració.

ll
Respon a la nomenclatura de Central de Sant Andreu. Aquest

edlflcl, malgrat la proximitat, no té res a veure amb el de la Trinitat, ja que
sempre ha estat de titularitat privada i amb funcions independents.

3.7. Pare fluvial del Besós?

El projecte «mediambiental» del tram final de la /lera del riu Besos va
prendre una embranzida decisiva al gener de 1996 després que els alcaldes
de Bar~elona, Santa ~oloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Sant Adria
de Besos van. donar,-II I'impuls definitiu. Fa quatre anys, el consorci per a la
defensa del nu Besos va presentar a la Unió Europea, en nom deis Ajunta-
ments, el projecte de I'anomenada primera fase, de més de 3.000 milions
d~ pesse~es (18 milions d'€), que avui ja és una realitat amb la transforma-
ClO de mes de 6 km de riu, des del pont de Montcada fins al del Molinet a
Santa Coloma. Aquesta recuperació es concentra en dues accions fona-
mentals: la ~i/lora de la qualitat de les aigües i la creació d'un nou parc
fluvial accesslble als ciutadans.

;; A. CERRILLO, «Del Besos al grifo», a La Vanguardia, 16 de maig de 2000.
Espot trobar torea informacíó sobre el projecte a P.GABANCHO, EL Besos, el riu que mirava

passar els trens, Ajuntam:nt de Barcelona, Barcelona, 1999 i també a: R. LOZANO; D. MIQUEL,

«Balcelona recupera sus nos», a La Vanguardia, 2 d'abril de 2000.
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4. Una proposta de centre d'interpretació de I'aigua

La proposta no vol estar al marge, ben al contrari, de les necessitats
d'equipaments del territori que tractem, de les característiques
socioeconomiques de la zona, deis seus eixos viables per al seu desenvolu-
pament local i de les actuacions que s'estan duent a terme: ara com ara, la
rehabilitació que fara Trinijove al barri veí a dalt esmentada, la deis 6,2
qullornetres del parc fluvial del Besos i la de les activitats que es fan des del
Parc de Collserola, limítrof al barrio

4.1. Quins eoneeptes es desenvoluparien?

Es desenvoluparien 'quatre conceptes basics, tots a l'entorn deis usos de
I'aigua. El primer tractaria I'aigua com a element econornic. Incorporant
conceptes com el reciclatge, la sostenibilitat, el tractament de les aigües
grises, les noves i les velles infraestructures de captació i de distribució.

El segon, l'aigua potable com un bé escás, que permetria promoure re-
cursos divulgatius sobre l'ús racional del consumo Lligat amb aquest con-
cepte estaria el tercer: I'aigua per a I'abastament hurna. Amb l'explicació
de la totalitat d'aquest conjunt patrimonial i tota la serie de processos que
allá es feien i, finalment i relacionat arnb el pare fluvial del Besos, l'aigua i el
medi ambient seria el quart concepte a desenvolupar.

I si aquests conceptes basics serien els que es podrien desenvolupar al
centre d'interpretació, creiem que el fet rnuseográfic es podria combinar,
refermant la seva opció de servei envers la zona on s'ubica, amb una estra-
tegia de formació Iligada a I'aigua. Així doncs, s'ha pensat que en el marc del
patrimoni conservat es podria construir un centre de formació de I'aigua, on
s'impartiria formació /ligada a tecniques relacionades amb l'aigua com: lIau-
neria industrial, tecníc en depuradores, educació ambiental, etc. Una pro-
posta que amb forca exit ja desenvolupa la fundació Cefora a Sevilla. Aquesta,
Iligada a l'ernpresa d'aigües de Sevilla (Emasesa), desenvolupa tota una serie
d'estrategies formatives al seu centre de La Algaba, on a hores d'ara tarnbé
du a terme un projecte museologic en una antiga estació de filtratge.

Així doncs, proposem un centre d'interpretació de I'aigua que bascula-
ria a i'entorn de dos espais de centralitat conformats per les instal·lacions de
l'antic abastament d'aigua situad es a la Trinitat. Es tractaria de privilegiar
aquest conjunt per la versatilitat funcional que ofereix, pel context geogra-
fic on s'emmarca i per la significació histórica d'aquestes instal·lacions, com
un deis puntals deis nous conceptes d'optimització i augment deis cabals
que s'establiren al tombant de segle per millorar l'abastament hídric a la
ciutat de Barcelona.
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