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Cap el Centre drlnterpretació de
IrAigua a Trinitat Nova (Barcelona)
A inicis de juliol de 1999, es va celebrar a l' l.E.S
Roger de Flor de Trinitat Nova, un taller de debat
EASW (European Awareness Scenario Workshop),
avalat per l' DG XIII-D de la Comissió Europea sota
el títol Trinitat Nova ¿ Un futur sostenible? En
aquest, associacions del barri, veíns, técnics, urbanistes i polítics van llancar diverses propostes. La
guanyadora, 33 vots sobre 46 assistents, va ser la
titulada "Trinitat Nova: barri de l'aigua".Els responsables del pla comunitari d'aquest barrí han llancat
l'idea de reutilitzar els diposits i les instal-Iacions
que des de 1989 pateixen la hostilitat dels vandals
urbans com un possible museu de l'aigua. Un fet
extremadament
interessant perque ha convertit la
necessitat més básica dels habitants' del barrí de
Trinitat Nova, la rehabilitació dels seus habitatges,
malalts d' aluminosi i d' altres xacres que l' especula'ció en una oportunitat per la regeneració integral de
l' entom on viuen i la valoració del barri com part
d'una Barcelona activa i dinámica.

Una proposta nascuda amb voluntat de canalitzar
tota una serie de valors i estrategies que han de servir per vertebrar la renovació del barrí de Trinitat
Nova, no només des del punt de vista urbanístic, sinó
des d'un punt de vista més global i sobretot, permanent en el temps.
Igualment, el passat 25 de febrer del 2000 l' alcalde
Joan Clos inaugurava l' escola taller, que gestionada
per la fundació TRINIJOVE, ha de rehabilitar els
dipósits daigües que des de 1917 formen part del
paisatge urba del barri de la Trinitat Vella de
Barcelona.
Una rehabilitació
necessaria
si hom
observa el grau de degradació i fins i tot de depredació que han sofert aquests edificis al llargs dels
darrers anys ..
Una recuperació que com d'altres, tot i que fetes
amb comptagotes, uneix forrnació, ocupació i patrimoni cultural. 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,
amb quinze anys dexperiencia
en temes d' inserció
laboral, és el capital amb el que s' inicia una aventura que reobre un capítol més d'una historia que es va
iniciar el 1914 quan les aigües contarninades per
-tifus captades del Besos pels pous de Montcada delmaren la població barcelonina. El tifus i sobretot, la
millora i el control municipal de l'abastament
d'
aigües van propiciar que els enginyers del servei
d'urbanització
i obres de la secció d'aigües, Felip

Com a conseqüencia
de les conclusions daquest
taller, es va encarregar a un grup de tecnics un estudi denominat "L'aigua a la Trinitat " on s'analitzava
des d'una perspectiva
multidisciplinar
diferents
eixos on I' aigua és el protagonista principal, arran de
les primeres conclusions extretes d'aquest estudio
Des del pla comunitari es creu necessari presentar la
proposta Trinitat Innova: cap el centre d'interpreta-

ciá de l' aigua.

Vista del conjunt
d'instal-Iacions de
Trinitat Nova. Foto: Martí Checa
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Esteva i Planas i Joan Sitges dissenyaren un complex
sistema que el gener de 1915 iniciava la seva construcció. Un sistema que ja llavors es va pensar integral i relacionat entre si. Insistim en el terme integral
més, si es té en compte que avui per avui no s'ha
definit cap ús per al' edifici que s' esta rehabilitant.
Aquests tecnics per necessitats del subministrament
unien els pous de captació situats encara avui entre
el Besos i la via del tren, la casa de maquines per a
les bombes elevadores,
l' edifici que rehabilita
Trinijove, els nous diposits de 10.000 metres cúbics,
anomenats tecnicament pavelló d' aigües de primera
elevació, situats al barri de la Trinitat Nova i l' aqüeducte, anomenat " aqüeducte alt " que havia de transportar les aigües canalitzades
fins a la zona de
Vallcarca per difondre-les per tota la ciutat.

difusió de l' aigua i la seva cultura

a nivell

nacio-

nál i europeu.:
aA. Avantprojecte

museografic

b. Eix educatiu
b.l. Recopilació i documentació de recursos formatius i educatius sobre la sostenibilitat, usos de
l'aigua, sistemes d'ubastament , eco logia de l'aigua, etc.
b.2. Formalització de propostes i materials didactics adrecats a les línies curriculars de primaria
secundaria i batxillerat.
b.3. Estructuració de projectes focalitzats en relacionar inserció laboral i formació ocupacional
amb sostenibilitat i abastament i usos de l' aigua.
bAo Estructuració de possibles propostes adrecades a la formació de postgrau i tercer ciele
seguint els mateixos criteris que l' anterior.

c. Eix funcional

Secció de les lnstal-lacions

de Trinitat Nova. Dibuix: C. Ibáñez Marí"

Una proposta de centre d'interpretació
de l'aigua
Trinitat Innova: cap el centre d'interpretaciá de l'aigua, neix com una proposta que ha de servir per
cobrir part dels déficits del barri pero a l' hora ha de
ser l' eina a utilitzar per redimensionar
la posició
social del barri envers la ciutat, per convertir-se en
un referent per aquesta en temes com la sostenibilitat, la gestió del patrimoni cultural i la regeneració
urbana.
'
Per coherencia amb el desenvolupament
historie de
les instal-lacions
d'abastament
d'aigua i per les
noves dinamiques socials ieconomiques
del barri
proposem tres línies o eixos d' actuació del Centre
d'interpretació
de l'aigua (CINA), per tal de poder
vertebrar-lo en un futur irnmediat. Aquestssón:

a. Eixpatrimonial
Aquest consistiria

en:

a.l. Estudi dels edificis des del punt de vista
constructiu, estetic, .tecnologic, historie i economic.
a.2. Estudi historie de l'.abastament de l' aigua a
Barcelona amb una especial atenció a l' epoca
contemporania.
a.3. Recopilació i análisi de altres projectes de
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c.l. Analisi i recopilació de recursos tecnics a
aplicar en aspectes com l' ernmagatzemament
d'aigües grises, depuració i recielatge d'aigua de
consum, usos comunitaris de l' aigua, etc.
c.2 Analisi i recopilació d' altres recursos tecnics
sostenibles a aplicar (cel-lules fotovoltaiques,
elements de baix consum, sistemes de ventilació,
elements constructius sostenibles).
c.3 Analisi i recopilació de recursos tecnics no
sostenibles de possible inserció en el CINA ( piscina pública, pare de jocs d'aigua ...)

Quins elements articularia?
Aquesta proposta de centre d' interpretació de 1'aigua, distingiria diversos elements. Uns lligats de
forma principal al conjunt de la Trirutat. D'altres,
relacionats amb ell de forma secundaria. Tots ells
haurien de posar-se en relació amb els conceptes a
dalt esmentats . Aquests serien:

1. EIs elements principals:
El pavelló d'aigües i els dipósits de primera elevació de la Trinitat Nova.
Constitueix un conjunt arquitectonic de dues edificacions tardomodernistes.
El seu element principal és
el pavelló del diposit d'aigua amb capacitat per a
10.000 m'. En l'actualitat és de titularitat municipal.
Malgrat haver estat tancat el seu accésun cop va
deixar de funcionar, l'acció dels vándals urbans s'ha
deixat sentir. Aquesta circumstancia ha incidit molt
negativament en els seus espais interiors, bastits amb
materials vulnerables. Malgrat els danys, resulta un

-

c:
cu
..c

E

-ec

.•...
r;::
cv

...c

E

«

conjunt recuperable. Convertint-se en l'espai basic
del centre d'interpretació
ja que és el que ofereix
unes condicions espacials d'intervenció més amplíes
i amb més possibilitats.

ma d'instal-lacions elevatories de la Trinitat, mai no
es va arribar-a construir. Només s'acaba d'enllestir la
galeria de l'aqüeducte alt, que permetia unir, per sota
de la carretera de Ribes i de la via del tren, el nou
diposit de primera elevació, a l'actual Trinitat Nova,
amb l'estació de bombeig del solar de la Trinitat
Vella. Aquest únic tram soterrat, que encara hi
roman, s'enllestí en dos moments. El 1904 s'acaba el
sector de galeria que remunta el vessant' del turó
entre el torrent de can Calau i l'esplanada de la
Trinitat Nova, on més tard s'edificaren els dipositsde
primera elevació. La segona meitat es va perforar a
partir de l'any 1915, amb motiu del bastiment de les
instal-lacions de distribució de la Trinitat.

L'estació elevadora de la Trinitat Vella..
Com succeeix amb el conjunt de la Trinitat Nova
s'assenta sobre terrenys de titularitat municipal.
Segons l'actual PGM estan qualificats com una nova
zona d'equipaments que fa previsible una renovació
del solar que l'envolta. A l'actualitat es conserva un
conjunt de tres edificis que segueixen el mateix estil
tardomodemista
delconjunt
de la Trinitat Nova.
L'estat de conservació de les estructures extemes del
conjunt edificat és bo i manté practicament íntegra la
fesomia dels seus diferents elements. Malauradament l'interior de l'estació elevadora presenta les
conseqüencies de la vandalització. A l'actualitat s'ha
endegat un pla de restauració de l'edifici principal a
través
d'una Escola- Taller gestionada
per la
Fundació Trinijove. Per aquesta raó resulta un ambit
molt atractiu i amb prou potencial envers un futur ús
com equipament cultural.

D'aquesta canalització fallida aflora només a l'exterior un únic element estructural amb una forta
presencia en la memoria dels habitants d'aquesta
zona, "el puente de Ios tres ojos". Va ser enderrocat
el 1987, per edificar una part de les instal-Iacions
dels nous diposits d'Aigües Ter-Llobregat.
La realitat conservada de l'aqüeducte alt en l'actualitat, consisteix en els centenars de metres de galeria
subterrania que es mantenen 'intactes i que vinculen
els diposits de primera elevació i l'estació elevadcira.
Aquesta conducció en l'actualitat és encara accessible en tota la seva extensió, des de la cambra de
elaus del pavelló de la Trinitat Nova, a meitat del seu
recorregut, com des de l'estació .elevadora de la
Trinitat Vella d'on parteix, malgrat haver caigut en
desús i abandonament.

L'aqüeducte alto Una canonada de distribució
general.
L'aqüeducte conegut com l'aqüeducte alt, fou un pro. jecte inacabat, del qual només s'arribaren a construir
uns pocs centenars de metres, dels 6,6 km que des de
la Trinitat fins a Vallcarca, havia d'haver assolit la
instal-Iació vd'haver-se conclos, segons el projecte
aprovat l'any 1891. La realitat de la canalització
despres pero no fou tan espectacular, a causa de que
el diposit de segona elevació previst, per, pujar I'aigua fins a una cota més elevada i completar el siste-

La seva visita, no només pot resultar la part més interessant i atractiva d'un possible recorregut sinó que
permet concebre funcions específiques del conjunt
de la Trinitat. Amb una elara vocació distribuídora i
acumuladora dels cabals, a diferencia de les estacions extractores de Montcada i el Besos.

Aqüeducte de Can Carreras
(Districte
de Nou Barris).
Foto: Martí Checa.
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prou valid que permet incorporar-les en un projecte
museografic a l'entom de l'aigua i el contrapunt contemporani a tot el sistema de distribució de l'abastament de l'aigua a Barcelona.

2. Els elements seeundaris
Central de Sant Andreu. L'extraeció d'aigua del
Besós .
Per la seva proximitat podria servir d'exemple d'estacióextractora que completa el sistema d'abastament i distribució que es bastí al tombant dels segles
XIX i XX per millorar el subministrament hidrologic
de la ciutat. Presenta un estat optim de conservació i
manteniment tant de l'interior com de les estructures
generals dels diferents edificis exteriors i del jardí.
Malgrat esta afectada pel possible tracat de l' AVE
.1'empresa propietaria, AGBAR,SA, ha dissenyat un
projecte per reconvertir-la en una estació d'extracció
de nova generació.

Pare fluvial del Besos

Els dípósits d'aigua Ter-Llobregat,
Situats en una de les crestes de l'extrem oriental de la
Serra de Collserola, sobre les instal-lacions antigues
de Trinitat Nova, constitueixen des de l'any 19871a
. nova planta de distribució i abastament de la ciutat
on es produeix la barreja de les aigües procedents del
Ter i les del Llobregat. Aquestes instal-lacions cQIiStitueixen una mostra de l'aplicació de les tecnologies
a la distribució i explotació de l'aigua destinada al
consum huma i industrial. En definitiva un referent

El projecte mediambiental del tram final de la llera
del riu Besos va prendre una embranzida decisiva al
gener de 1996, després que els alcaldes de
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i
Reixac i Sant Adria de Besos van donar-li l'impuls
definitiu. Fa quatre anys, el consorci per la defensa
del riu Besos va presentar a la Unió Europea, en nom
dels Ajuntaments, el projecte de l'anomenada la
fase, de més de 3000 milions de pessetes, que avui ja
és una realitat amb la transformació de més de 6
quilornetres de riu, des del pont de Montcada fins al
. pont del Molinet a Santa Coloma. Aquesta recuperació es concentra en dues accions fonamentals: la
millora de la qualitat de les aigües i la creació d'un
nou Parciluvial accessible per als ciutadans. Tot plegat, una pega básica per explicar la relació de l' aigua
i el medi ambient, els recursos hidrologics.
Martí Cheea Artasu, Adolf Fontbona Sánehez,
Cristina Ibáñez Marí, Josep Manel Marí Serra
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