
Aigua, ciutat  
i ciutadania 
a la Casa  
de l’Aigua

De maig a octubre de 2017

Reobertura del conjunt 
patrimonial 
Dissabte 6 de maig de 2017, a les 11 h
Visita a les instal·lacions de Trinitat Vella

La Casa de l’Aigua.  
Conductes, dipòsits i comportes
Visites comentades. Amb la col·laboració de María José 
Durán i l’Associació per a la Recerca i la Divulgació de la 
Memòria Històrica de la Trinitat Vella.
Diumenges a les 11 i a les 12.30 h
Gratuïtes, imprescindible reserva prèvia

De Montcada a Barcelona. 
El proveïment d’aigua  
des de la conca del Besòs
Itinerari a càrrec de Manel Martín Pascual, del Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias.
Diumenges 18 de juny i 8 d’octubre, de 9 a 13 h
Punt de trobada: ronda Universitat, 11  
Trasllat a Montcada en autocar  
Preu: 8,50 € (Amics: 6 €)

Patrimoni, paisatge i 
ciutadania: la Casa de l’Aigua  
i la Trinitat
Dimecres 7 de juny, de 17.15 a 20.45 h 

Sessió VII del seminari Paisatges urbans Emergents

Conferència “Patrimonis emergents per reciclar  
paisatges”, per Juanjo Galán Vivas (Universitat Aalto, 
Finlàndia). Visita taller a la Casa de l’Aigua i als barris de 
Trinitat Vella i Trinitat Nova.

Organitza: màster UAB/MUHBA d’Intervenció en el 
Paisatge i Gestió del Patrimoni. Hi col·laboren: entitats 
de Sant Andreu i l’Arxiu d’Històric de Roquetes.

Conferència i inici de l’itinerari: MUHBA Casa de l’Aigua, 
Trinitat Vella, Sant Andreu. 

Inscripció gratuïta, imprescindible reserva prèvia



La Casa  
de l’Aigua
La Casa de l’Aigua la va construir la companyia 
pública municipal barcelonina Aigües de Montcada 
entre els anys 1915 i 1919. Des de Trinitat Vella 
s’impulsava l’aigua fins al dipòsit de Trinitat Nova, on 
es clorava i des d’on es conduïa a Ciutat Vella, inclosa 
la Barceloneta. El projecte inicial de proveir també 
l’Eixample a través del túnel obert fins a Vallcarca no 
va reeixir. 

La Casa de l’Aigua és actualment un conjunt 
patrimonial de primer ordre, on l’ús com a espai 
museïtzat actiu s’amalgama de manera innovadora 
amb usos i tallers de caràcter social i cultural. 

El programa del MUHBA proposa noves visions 
de Barcelona des del punt de vista de l’aigua i 
aproximacions renovades a la història dels barris més 
propers, en format de museu laboratori i en estreta 
col·laboració amb el Districte de Sant Andreu i els 
centres d’estudis locals.

Casa de l’Aigua. Trinitat Vella © DISE

MUHBA Casa de l’Aigua  
Districte de Sant Andreu

Parc de les Aigües 
Torrent de la Perera, s/n 

L1: Trinitat Vella 
L3 i L4: Trinitat Nova 
L11: Casa de l’Aigua

Horari de visites  
Dimarts, de 10 a 14 h, grups amb reserva prèvia 
Diumenges, a les 11 i a les 12.30 h, visites comentades  
Imprescindible reserva prèvia

Atenció al públic 
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)
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