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La hidrologia del Pla de Barcelona ha estat determinant en l?articulació dels barris i el
creixement urbà del territori. Els sistemes de distribució en els diferents períodes han marcat
uns avenços clau en el desenvolupament de la metròpoli. Malgrat això, les construccions de
l?aigua són elements que han estat molt valorats des de l?enginyeria -com a obra civil-, però
no suficientment des de l?arquitectura.
Els Europa Nostra Awards, els premis de la Unió Europea al patrimoni cultural, van premiar el
2021 un projecte català relacionat amb l?arquitectura de l?aigua, la rehabilitació de la Torre
de les Aigües del Besòs a càrrec d?Antoni Vilanova [2], Eduard Simó i Joan Olona. Així
mateix, durant la Setmana d?Arquitectura 2021, la Festa d?Arquitectura d?Horta-Guinardó

també va reivindicar aquesta arquitectura de l?aigua amb una ?Fontada a la Font d?en
Fargas? [3], recuperant, a la vegada, la memòria històrica d?aquestes trobades veïnals.
Per aquest motiu, durant el mes de febrer, i coincidint amb les Trobades d?Arquitectura de
Proximitat de la Demarcació de Barcelona, es portarà a terme un cicle de visites
presencials i obertes al públic en general, a llocs emblemàtics relacionats amb aquesta
arquitectura de l?aigua per reivindicar el seu valor patrimonial i cultural. Els arquitectes
autors de les rehabilitacions d'aquestes obres, junt amb d?altres experts relacionats amb les
mateixes, portaran a terme les explicacions d?aquestes trobades guiades.
Per participar-hi, cal inscripció prèvia:
- Eixample, 2 febrer, 17.00h (Torre de les Aigües, C/ Roger de Llúria, 52i, visita a càrrec
d?Andreu Arriola, Xavier Llobet i Dolors Ylla). Inscripcions
- Ciutat Vella, 7 febrer, 17.00h (Aqüeducte Romà Centre Joves, Plaça 8 de març, visita
guiada a càrrec de Lluís Dilmé, Xavier Fabré i Sandra Bestraten). Inscripcions
[4]

- Horta-Guinardó, 9 febrer, 17.00h (Illa de les Bugaderes, C/ Peris i Mencheta, 26, visita a
càrrec de Carlota Giménez i José González Baschwitz). Inscripcions [6]
[5]

- Les Corts, 10 febrer, 17.00h (Riera Blanca, C/ Arístides Maillol, 1, visita a càrrec d'Emili
Huguet). Inscripcions
- Gràcia, 16 febrer, 17.00h (Aqüeducte Vallcarca/Bosc Turull, Passeig de Turull, 2).
Inscripcions
[7]

- Sant Andreu, 17 febrer, 18.00h (Rec Comtal/ Carrer Palomar/ Parròquia, visita a càrrec
de Manel Martín). Inscripcions
[8]

- Nou Barris, 21 febrer, 17.00h (Casa de l?Aigua, C/ Garbí, 2, visita a càrrec de Manuel
Guardia). Inscripcions
[9]

- Sants-Montjuïc, 23 febrer, 17.00h (Dipòsit d?Aigua Casaramona, CaixaForum, Av.
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, visita a càrrec d'Oriol Granados). Inscripcions
[10]

- Sarrià-Sant Gervasi, 24 febrer, 17.00h (Dipòsit del Rei Martí, C/ Bellesguard, 14, visita a
càrrec de Marc Chalamanc). Inscripcions
[11]

- Sant Martí, 28 febrer, 17.00 h (Torre de les Aigües del Besòs, Plaça Ramon Calsina,
visita a càrrec d?Antoni Vilanova). Inscripcions [13]
- Baix Llobregat, 4 març, 10.30 h (Olla del Rei, Av. Carl Friedrich (Pont sobre l'aiguamoll,
UPC), visita a càrrec de Zeljko Kulic, Marian Sarda i Manel Valero). Inscripcions [14]
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