MUHBA Casa de l’Aigua
de Trinitat Vella
Districte de Sant Andreu
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El conjunt patrimonial MUHBA Casa de l’Aigua té
l’entrada per la Trinitat Vella. A través de la sala de
màquines s’accedeix tant a la sala de distribució com
al túnel que mena fins al dipòsit, ubicat a la Casa de
l’Aigua de Trinitat Nova.

Visites
Entrada i inici
del recorregut
Casa de l’Aigua de Trinitat
Vella (Sant Andreu)
Carrer del Torrent de
Perera, s/n
08033 Barcelona
Final de visita
i sala d’actes
Casa de l’Aigua de Trinitat
Nova (Nou Barris)
Carrer de Garbí, 2
08033 Barcelona

Horaris, primavera
i estiu 2018
Dimarts de 10 a 14 h,
grups i escoles, amb
reserva prèvia imprescindible.
Diumenges de 10 a 14 h,
entrada gratuïta.
Accés a l’interior cada
30’, darrer accés a
les 13:00.
L’entrada és per la Casa
de l’Aigua de Trinitat
Vella, no és possible la
visita en sentit contrari.

Informació i reserves:
reservesmuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra informació: telèfon 93 256 21 22
(laborables, de dilluns a divendres de 10 a 14
i de 16 a 19 h)

Coberta: Vista de la galeria subterrània © MUHBA

Es recomana reservar almenys una hora per visitar
el conjunt i els seus espais expositius, dedicats a
La revolució de l’aigua a Barcelona, amb una visió
de llarga durada, i a Les funcions de la Casa de
l’Aigua, ròtula del sistema públic barceloní d’Aigües
de Montcada.

La Casa de l’Aigua
de la Trinitat
La Casa de l’Aigua la va construir la companyia pública
municipal barcelonina Aigües de Montcada entre els anys
1915 i 1919. Des d’on avui hi ha el barri de la Trinitat Vella
s’impulsava l’aigua fins al dipòsit ubicat a l’actual Trinitat
Nova, on es clorava i des d’on es conduïa al nucli antic,
inclosa la Barceloneta. El projecte inicial també contemplava portar aigua a l’Eixample, a través de l’aqüeducte
Alt de Montcada, però no es va poder completar.
La Casa de l’Aigua és un conjunt patrimonial de primer
ordre de la història del proveïment de la ciutat i dels projectes per intentar establir i consolidar un sistema d’aigua
pública al segle xx. Actualment, el seu ús com a museu
s’amalgama de manera innovadora amb altres usos socials i culturals, als dos extrems de la galeria que connecta
l’estació elevadora de Trinitat Vella amb el dipòsit de
Trinitat Nova.
Al llarg del recorregut pel conjunt patrimonial i els espais
expositius que jalonen la visita, l’espai del Museu mostra
una retrospectiva doble, sobre la ciutat i sobre els barris
propers, des d’un punt de vista fonamental per a qualsevol ciutat: tenir aigua. L’espai i les activitats s’han concebut en format de museu laboratori.
Un any després de la reobertura dels espais de distribució i
bombeig, al Districte de Sant Andreu, les obres efectuades
al túnel i al dipòsit, al Districte de Nou Barris, permeten
finalment obrir el conjunt complet en el Dia Mundial de
l’Aigua, el 22 de març de 2018.
Es culmina així una fase més en la recuperació per part
dels dos districtes d’aquest espai patrimonial que el
MUHBA (Museu d’Història de Barcelona) va començar
a posar en valor a la primavera de 2011, en múltiples
formats i en el marc ampli del conjunt de la ciutat, inclosa
una exposició al saló del Tinell.

MUHBA CASA DE L’AIGUA
Programació, primavera i estiu de 2018

La Casa de l’Aigua. Conductes,
dipòsits i comportes
Visites comentades a tot el conjunt patrimonial, amb acompanyament del MUHBA i dels centres d’estudis locals. La
durada aproximada és d’una hora, sense els audiovisuals.
Diumenges dies 8/04, 6/05, 3/06, 1/07 i 2/09,
a les 11 i a les 12:30 h
Gratuït, imprescindible reserva prèvia

De Montcada a Barcelona.
L’aigua del Besòs
Visita itinerari d’autor a l’abastament de Barcelona des de
l’època romana i el rec Comtal fins a l’actualitat, a càrrec de
Manel Martín Pascual, del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias.
Diumenge 6 de maig, de 9 a 13 h
Punt de trobada: ronda Universitat, 11.
Trasllat a Montcada en autocar
Preu: 8,50 € (Amics: 6 €)

Seminari Paisatges urbans emergents, sessió XIII.

Innovar en el relat de l’aigua i la ciutat
Els projectes per abastar la ciutat a partir de captacions d’aigua properes al riu Besòs, de Barcino al segle xxi; les mines
dels vessants de Collserola; les aigües del Vallès amb els seus
aqüeductes; i la connexió Ter-Llobregat es retroben entorn
de la Casa de l’Aigua, creant una alta densitat d’elements
patrimonials que propicien la innovació en la teoria i pràctica dels itineraris sobre el proveïment de la ciutat i amb la
relació entre urbs, territori i medi ambient.
El Seminari es dedicarà a abordar propostes experimentals
en itineraris i altres formats per mostrar els vincles històrics
entre l’aigua i la ciutat, amb la participació d’especialistes de
diverses universitats, de les entitats i els centres d’estudis
locals (Associació per a la Memòria Històrica de la Trinitat
Vella, Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, Centre d’Estudis
Ignasi Iglésias), i de professors i estudiants del Curs de Relats
urbans del MUHBA.
Dissabte 16 de juny
Vegeu programa a la web del Museu
Lloc: sala d’actes, Casa de l’Aigua de Trinitat Nova,
c/ Garbí, 2, 08033 Barcelona
Inscripció gratuïta, imprescindible reserva prèvia
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