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Casa de l’Aigua  
de la Trinitat Nova

100 anys 
 de la Casa de l’Aigua 
de la Trinitat Nova
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La història Construïda l’any 1919 per encàrrec de la Companyia d’Aigües de Barcelona, la 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova és un equipament de referència al barri i un 
espai emblemàtic a la ciutat pel seu interès històric i arquitectònic i per la seva 
ubicació privilegiada entre la plana de Barcelona i la serra de Collserola.

La rellevància de la Casa de l’Aigua rau en la seva claredat arquitectònica i en la 
seva tipologia constructiva. Es tracta, de fet, d’un dels primers edificis construïts 
amb formigó armat a Barcelona. El conjunt modernista, obra dels enginyers Felip 
Steva i Planas i Joan Sitjes, es troba inclòs al catàleg de patrimoni de la ciutat.

El complex original incloïa l’estació elevadora situada a la Trinitat Vella, que 
encara es conserva, uns pavellons de cloració i un dipòsit situats a l’actual Casa 
de l’Aigua de la Trinitat Nova, i un túnel subterrani que connectava ambdues 
instal·lacions i es perllongava en direcció Collserola. Aquesta prolongació sortia 
a la llum en el punt més elevat i comptava amb un pont anomenat dels Tres 
Ulls. Tot i que aquest ramal mai va entrar en servei, el pont es va convertir en un 
element emblemàtic pel seu aspecte amb tres grans forats circulars.

Exceptuant aquest ramal, les instal·lacions de la Casa de l’Aigua van funcionar 
abastint d’aigua la ciutat fins a l’any 1989. Entre els anys 2007 i 2013 
l’Ajuntament de Barcelona va dur-hi a terme la consolidació i millora i, finalment, 
va obrir les portes com a equipament municipal a principis de 2015.Inicis de la remodelació

Pont dels Tres Ulls Maquinària original
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Projecte original 

Foto any 1967 Tunel
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El present Des de l’obertura com a equipament, la Casa de l’Aigua ofereix visites 
guiades i una programació d’activitats culturals i mediambientals, donada 
la seva privilegiada ubicació. A més, fins a la construcció i posada en 
funcionament del Casal de Barri de Trinitat Nova-SomLaPera, també ha 
estat un espai de trobada molt utilitzat pel teixit associatiu 
del barri.

En l’actualitat, la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova treballa principalment 
al voltant de dos eixos:

L’eix històric, amb una programació de visites guiades organitzades 
des del Museu d’Història de Barcelona, tant a la mateixa casa com 
a altres elements patrimonials associats a la història de l’abastament 
d’aigua a Barcelona.

L’eix mediambiental, amb un programa d’activitats emmarcades dins 
el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, que inclou 
sortides guiades i altres activitats que ens apropen a espais naturals 
com Collserola i el riu Besòs.
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Programació 
del 

Centenari

Exposicions La revolució de l’aigua a Barcelona. 
Aigua corrent i ciutat moderna,  
1867-1967

A partir del 18 de maig
La revolució de l’aigua, inscrita en el 
cúmul de canvis que anomenem Revolució 
Industrial, trencà els vells equilibris entre 
l’aigua i la ciutat. La perspectiva històrica 
ens fa apreciar la profunditat i el caràcter 
sistèmic d’aquesta discontinuïtat, amb 
fortes implicacions tecnològiques, 
econòmiques, socials i culturals, que va 
modificar radicalment la nostra relació 
quotidiana amb l’aigua.
Organitzen: Museu d’Història de Barcelona i Districte  
de Nou Barris

Aigua viva
A partir del dissabte 8 de juny
L’aigua ha estat un agent que ha modelat i 
configurat el nostre territori: rieres, torrents, 
aqüeductes, basses, fonts, pous i mines 
han definit i transformat el paisatge de Nou 
Barris. En aquesta exposició il·lustrada 
podem apreciar molts indrets del districte 
desconeguts o que ja no existeixen.
Inauguració: dissabte 8 de juny a les 11 h. 
Presentació a càrrec de l’Arxiu Històric de 
Roquetes-Nou Barris.
Organitzen: Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris   
i Pla de Barris

Aquest 2019 celebrem el centenari d’aquest equipament singular i, per aquest motiu, 
hem preparat una programació d’activitats que s’afegeix a la programació habitual 
del centre completant un cicle de visites guiades, exposicions i altres activitats que 
ens apropen a la història de la nostra ciutat i del districte de Nou Barris.

La majoria de les activitats es concentren durant els mesos de maig, abril i juny, 
coincidint també amb la celebració de la Festa Major de Nou Barris i de la Festa Major 
de la Trinitat Nova. Us les detallem aquí. 
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La Casa de l’Aigua   
de Trinitat Nova

Dissabtes al matí, 
amb reserva prèvia a 
casadelaiguadt8@bcn.cat
Lloc de trobada: Casa   
de l’Aigua de Trinitat Nova, 
c. Garbí, 2

De la Casa de l’Aigua 
de Trinitat Vella 
a la de Trinitat Nova

Diumenges al matí, 
recorregut pel túnel que 
connecta les dues cases a 
sota l’avinguda Meridiana
Tots els diumenges al 
matí, amb reserva prèvia a 
barcelona.cat/museuhistoria
Lloc de trobada: Casa de 
l’Aigua de Trinitat Vella, c. 
Torrent de la Perera, s/n
Organitzen: Museu d’Història de 
Barcelona i Districte de Nou Barris

La Nit dels Museus

Dissabte 18 de maig a les 
19, 20, 21 i 22 h
La Nit dels Museus, que 
cada any se celebra amb 
motiu del Dia Internacional 
dels Museus, arriba a la 15a 
edició. La Casa de l’Aigua 
hi participarà fins a la 1 de 
la matinada amb visites 
guiades, exposicions i una 
intervenció única de l’artista 
Carles Torrent Pagès, 
Escultures i creacions 
d’aigua.
Organitzen: Museu d’Història de 
Barcelona i Districte de Nou Barris

El senyor Tresulls ens 
mostra la Casa de l’Aigua

Diumenge 19 de maig   
de 17 a 20 h
El senyor Tresulls es pensa 
que encara vivim al 1919 i 
vol mostrar la seva feina a 
la Casa de l’Aigua a tothom.
Visites guiades 
teatralitzades cada hora, 
amb reserva prèvia.
Dins de la programació 
de la Festa Major de Nou 
Barris

Recorregut per les cases 
de l’aigua de Montcada  
a la Trinitat Nova

Diumenge 9 de juny   
a les 10 h
Visita guiada de 6 km per 
les tres cases (Montcada, 
Trinitat Vella i Trinitat Nova) 
seguint el recorregut de 
l’aigua.
Lloc de trobada: estació 
de tren de Rodalies Renfe 
Montcada-Bifurcació
Organitzen: Casa de l’Aigua  
de Montcada, Societat Catalana 
d’Educació Ambiental i Taula 
Comunitària Rec Comtal 

Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova - 11

Visites guiades
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Orquestra Jove de cambra Vozes
Divendres 28 de juny a les 19 h

Orquestra de Música Barroca Vozes
Interpretant la Música Aquàtica de Haendel
Dissabte 29 de juny a les 12 h

Camerata Internacional de Barcelona
Diumenge 30 de juny a les 12 h

Música als parcs
Dimarts 16 de juliol a les 21 h

L’aigua a casa
Joc de gran format per a grups
Dissabte 15 de juny a les 10 h
Vols saber l’aigua que gastes i quants dipòsits com els de la Casa de l’Aigua 
necessitem al districte? Visitem i mesurem l’aigua que guardaven els dipòsits 
i comptem l’aigua que gastem a casa en una setmana.
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Concerts

Jocs
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Activitats 
mediambientals 

Us oferim també les activitats mediambientals que la Casa 
de l’Aigua ha programat per a aquests tres mesos:

 
 
La Casa de l’Aigua   
i el seu entorn
Tots els dissabtes no 
festius, a les 10 h i a les 
12 h. 
Altres dies a convenir, 
prèvia reserva 
Lloc de trobada:  
Casa de l’Aigua

Intercanvia la teva roba
Porta la teva roba i agafa 
les peces que necessitis
Recollida: 21, 22 i 23 de 
maig, d’11 a 13 h 
Intercanvi: 24 de maig, 
d’11 a 13 h

Sortida guiada 
Verd a la ciutat. 
Coneguem el Parc Central 
de Nou Barris
Dimecres 29 de maig   
a les 17 h
Lloc de trobada:  
Plaça Major de Nou Barris

Sortida guiada 
Caminada per la 
sostenibilitat 2019
Dissabte 1 de juny   
a les 11 h
Lloc de trobada:  
Casa de l’Aigua

Quin soroll fa la ciutat? 
Activitat ambiental
Dimecres 12 de juny   
a les 16 h

Les sortides guiades  
i activitats mediambientals 
són gratuïtes però tenen 
places limitades 
i requereixen inscripció 
prèvia. 

Podeu inscriure-us-hi 
de dimarts a dissabte,   
de 9.30 a 14 h:

• Trucant al 93 463 77 71

• Presencialment

També podeu enviar 
un correu electrònic a 
casadelaigua@scea.cat
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barcelona.cat/noubarris

Districte de
Nou Barris 

Casa de l’Aigua 
de la Trinitat Nova
C. Garbí, 2 - Tel. 93 463 77 71

Horari:
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h
Festius tancat


