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1. Història i evolució de la Torre de les Aigües del Besòs 
 
La Torre de les Aigües del Besòs, resultat del projecte d'obtenció d'aigua potable que va impulsar 
l’industrial barceloní Xavier Camps amb la col·laboració de l’arquitecte Pere Falqués, s’alça com 
una fita ben visible en el paisatge de Barcelona. La seva trajectòria en fa un element patrimonial 
singular vinculat, primer, a la història de la competència per assegurar el proveïment d’aigua de 
boca a la ciutat i, posteriorment, a la història del complex metal·lúrgic de Can Girona, que a mitjan 
segle XX es va convertir en la Macosa. 

Pere Falqués i Urpí (1850-1916) aconseguí el títol d'arquitecte el 1873. Fou arquitecte municipal de Sant Martí de 
Provençals i, posteriorment, l’any 1889, de la ciutat de Barcelona, en competència amb el seu amic Domènech i 
Montaner, càrrec que va ocupar fins el 1914. Va ser president de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya de 1899 a 
1900. Col·laborà a l'Exposició Universal de 1888, on dissenyà el Palau de les Ciències i el de l'Agricultura. 
Posteriorment, el 1889 guanyà el concurs per remodelar la plaça de Catalunya, eliminant les construccions que 
caòticament s'havien instal·lat des de l'enderrocament de les muralles. Com arquitecte municipal va realitzar 
notables obres, com el plànol topogràfic de la ciutat, reformes del Gran Teatre del Liceu, la tinença d'Alcaldia dels 
carrers Bruc/Aragó (actual seu del districte de l'Eixample). Treballà en la reorganització del Parc de la Ciutadella. 
També realitzà reformes a la Casa de la Ciutat: construí l'escala d'honor (posteriorment modificada per Florensa); va 
canviar el mobiliari de la sala de plens per l'actual d'estil Alfonsí i en la mateixa sala instal·là la claraboia. En un altre 
ordre impulsà la construcció dels túnels del metro quan es va obrir la Via Laietana, l’any 1913, tot i que aquest no es 
construí fins el 1926. En el capítol de mobiliari urbà dissenyà diversos fanals de ferro com els del passeig de Lluís 
Companys, de l'avinguda de Gaudí i els bancs-fanals del passeig de Gràcia. Fotografia de Pere Falqués, a.1900  

Aigua domèstica. De les grans expectatives a la frustració del projecte, 1868-1895 
 
En els terrenys del Taulat, a la part de llevant del Poblenou i dins el municipi de Sant Martí de 
Provençals, es va plantejar la captació d’aigua del subsòl procedent d’una antiga llera del delta del 
riu Besòs, prop de la seva desembocadura. Amb aquesta finalitat, es va adquirir a l'abril de 1868 
una finca amb edificacions fabrils que era propietat de la Sociedad La Conchita i que es trobava 
a tocar del complex metal·lúrgic Herrería Nuestra Señora del Remedio, més conegut per Can 
Girona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis –sense escala- amb els límits de propietat i les coordenades de referència, 2.4.1868 (Arxiu Societat General d’Aigües 
de Barcelona, ASGAB). En aquest croquis es mostren les propietats i les diverses indústries que s’ubicaven en el sector on s’havia de 
construir la Torre de les Aigües del Besòs. El document prové de l’expedient de la compra dels terrenys de la fàbrica La Conchita 
que efectua la Sociedad General de Aguas Ladera Derecha del Besòs. Les indicacions són molt clares i entenedores. Així, un cop 
assenyalada la posició del mar, se centren en detallar les infraestructures, especialment el ferrocarril de Barcelona a Mataró i la resta 
dels camins. Altrament també s’indiquen les propietats amb el seu nom o bé l’activitat que desenvolupen.  
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La societat que promovia la iniciativa, anomenada Compañía General Anónima de Aguas de 
Barcelona Ladera Derecha del Besós, es va constituir formalment el 17 de febrer de 18811 amb 
la finalitat de portar a terme l’extracció i distribució d’aigua de boca a través d’una moderna xarxa 
de distribució, pel barri de la Ribera en un primer moment i per tot Barcelona i els pobles de la 
plana a continuació. Així ho especificaven els estatuts de la societat autoritzats pel notari Josep 
Falp. Entre els seus membres cal destacar el prestigiós farmacèutic, químic i investigador sobre la 
qualitat de les aigües Josep Canudas i Salada com a president, l’industrial Xavier Camps i 
Puigmartí com a director gerent i Pere Falqués i Urpí, aleshores arquitecte municipal de Sant 
Martí de Provençals, com a director facultatiu i tècnic responsable de les infrastructures de 
l’empresa.  
 
Tanmateix, les investigacions i provatures per endegar el projecte s'havien posat en marxa molt 
abans. Es tractava de comprovar si la riquesa i l'abundància de l'aqüífer del Besòs, resguardat per 
una coberta de sorra feldespàtica, podia resoldre els problemes recurrents de sequera que 
cíclicament es presentaven al pla de Barcelona. L’examen, realitzat pel laboratori del professor 
Josep Canudas va dictaminar que, en els terrenys adquirits l’any 1868 i a menys de dos metres 
de fondària, hi havia un gran corrent d’aigua transparent, fresca i cristal·lina.2   
 
El resultat va animar a tirar endavant l'empresa: “con todos los anteriores detalles se ve que, 
respecto a la potabilidad del agua y a su caudal, no queda la menor duda, y que tocante a las 
garantías que ofrece su permanencia con las que, en general promete todo río de aguas 
permanentes, cuyos estiages son apenas señalados por una disminución que puede alterar su 
modo de ser en las aplicaciones a que se le sujete, es lo que precisamente viene a apoyar en bien 
de la resultante del proyecto.”3  
 
Els treballs de captació i les proves qualitatives es van fer en diverses direccions, i en totes elles 
es va observar que el corrent circulava de nord a sud. En un dels múltiples assaigs efectuats per 
analitzar l’aigua en els diferents nivells de fondària –quatre, sis i vuit metres- es van utilitzar una 
sèrie de tubs que s'enfonsaven des de la làmina d’aigua cap al substrat i les proves van propiciar 
la conclusió que l'aigua era abundant i de gran qualitat. La instal·lació es construiria de manera 
que el tàlveg format pel corrent subterrani quedés represat per una galeria de 20 metres que havia 
d'actuar com a barrera, tot posant en comunicació dos grans pous cilíndrics de captació de 5 m de 
diàmetre cadascun, situats a banda i banda. D’aquesta manera es podria obtenir un gran cabal. 
 
Les obres es van iniciar pel gener de 1880, uns mesos abans de la constitució de la Companyia, 
tal i com ho expressa la placa commemorativa col·locada originàriament a la part superior de la 
torre, just a la sortida cap a l’escala exterior que contorneja el primer i únic dipòsit construït.4 Els 
primers treballs van consistir en la realització dels dos pous de captació i de la galeria que els 
comunicava, mentre es construïa la torre. Les cròniques del moment es feien ressò tant de 
l'envergadura de l'obra com del ritme en la seva execució. A diferència del Dipòsit del Parc de la 
Ciutadella  de Josep Fontseré i Mestres (1872), on s'havia fet servir la mamposteria en el 
rebliment interior, la Torre de les Aigües del Besòs es va construir emprant únicament el maó 
ceràmic massís, tant en el cilindre estructural i els seus contraforts interiors com en les voltes 
catalanes que configuren les escales i els replans interiors. Aquesta estructura interior, en 
paraules de Xavier Camps, director gerent de l’empresa, “presenta un conjunto que parece 
formado por una combinación de fuertes columnas entrelazadas por robustos macizos de bases 
compactas y ofreciendo un desarrollo de curvas, superficies gauchas ó alabeadas, que a la par 
que contribuyen a la mayor solidez posible, no quitan en manera alguna la elegancia y esbeltez de 
la construcción".5 

                                                             
1 “El jueves quedó instalada en esta capital, previas las formalidades legales y autorizando su constitución el conocido notario del 
Colegio y territorio Don José Falp, la «Sociedad general anónima de aguas de Barcelona, ladera derecha del Besòs». Compone el 
Consejo de Administración los siguientes señores: Presidente, doctor don José Canudas y Salada; director gerente, don Francisco 
Javier Camps y Puigmartí; director facultativo, don Pedro Falqués; vocales, don Julio Toche, don Manuel Mellado, don Enrique Vigo, 
don José Farderas, don Joaquín Viñas y don Antonio Albi. Los trabajos que está llevando a cabo dicha Sociedad para la elevación de 
sus aguas y consiguiente conducción a Barcelona, continúan con actividad, prometiéndose tenerlas en esta capital dentro de breve 
plazo, para lo que cuenta con las autorizaciones necesarias.” La Vanguardia, dissabte 19 de febrer de 1881. 
2 AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), COMPAÑÍA GENERAL ANÓNIMA DE AGUAS DE BARCELONA LADERA DERECHA DEL BESÓS, 
Memoria del Consejo de Administración para la inauguración de las obras, 1881.  
3 AHCB, COMPAÑÍA GENERAL ANÓNIMA DE AGUAS DE BARCELONA LADERA DERECHA DEL BESÓS, Memoria del Consejo de Administración 
para la inauguración de las obras, 1881. 
4 “Comenzados los estudios del proyecto en 1870, Empezadas las obras en enero de 1880. Constituida la Compañía en febrero 1881. 
Librada á la explotación en setiembre 1882". 
5 AMDSM (Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí), COMPAÑÍA GENERAL ANÓNIMA DE AGUAS DE BARCELONA LADERA DERECHA DEL 
BESÓS, Memoria del Consejo de Administración para la inauguración de la elevación de las aguas en San Martín de Provensals 1882. 
Javier Camps, Director Gerente. Barcelona Abril de 1882. 



 4

 

 
 
Fotografia de les obres de construcció de la Torre de les Aigües del Besòs (setembre 1880) on es poden contemplar els dos pous de 
captació, la galeria centrada en el tàlveg i el tambor de base de la Torre completament executat. (AHCB-AF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’esquerra, reproducció d’una Acció de la Compañía General Anónima de Aguas de Barcelona Ladera Derecha del Besòs on es 
pot contemplar, al centre de la imatge, la planta general de la instal·lació i un gravat que mostra la imatge futura del conjunt industrial 
format per la Torre de les Aigües, la Casa de Vàlvules, el Vapor, la Sala de Calderes i altres dependències annexes. (Arxiu Històric del 
Polenou, AHPN). 
 
A la dreta es mostra un anunci de la Compañía General Anónima de Aguas de Barcelona Ladera Derecha del Besòs publicat a la 
revista La Ilustración el mes de setembre de 1882, amb quatre gravats del conjunt industrial obra de l’artista Francesc Gómez i 
Soler. Els quatre gravats representen, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, la galeria que uneix els dos pous de captació amb la coberta 
que protegeix els tres elements; una visió panoràmica des del punt més alt de la Torre de les Aigües –encara en obres- i dues de les 
quatre bombes d’impulsió instal·lades a la Casa de Vàlvules i realitzada per l’empresa Alexander Hermanos. (Arxiu Vilanova+Moya). 
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El 6 d’agost de 1881 un periodista de La Vanguardia, impressionat per l’espectacularitat de la 
construcció, comentava que “las obras de elevación y conducción de las aguas potables del 
Besòs, ladera derecha, adelantan rápidamente. En el próximo mes de septiembre la torre que hoy 
tiene 25 metros de altura, permitirá servir la zona de 40 metros sobre el nivel del mar. En la misma 
fecha quedarán instaladas las máquinas. En el mes actual quedará terminada la chimenea –es 
refereix a la de l’edifici del vapor- que tendrá 40 metros de elevación”. Els treballs iniciats eren un 
pol d’atracció per als ciutadans més encuriosits per la modernització de la ciutat i es van convertir 
en un punt de referència al Poblenou. Un matí del mes de setembre del 1881 el capità Mayet, un 
conegut aeronauta, va fer un descens en globus en els terrenys de la Companyia, vora les obres, 
on una gran gernació l'esperava i l'aplaudia.   
 
El projecte engrescava els barcelonins. A l’anhel de poder disposar d’aigua abundant –es preveia  
donar servei a tot el front litoral, la Ribera, gran part del nucli històric i la zona inferior de 
l’Eixample- s'afegien el desafiament tecnològic de la instal·lació i la voluntat monumental de la 
torre. “Dícese que en el próximo mes de abril -deia un article de La Vanguardia del 18 de març de 
1882- se inaugurará la traída de aguas de la ladera derecha del Besòs que llegarán ya al Parque. 
Se trata de construir para el acto de la bendición un surtidor en la gran plaza que forma el paseo 
de carruajes del Parque y jardines de la Ciudadela que arrojará el agua a la altura de cuarenta 
metros, elevación a que podrá llegar, sin embargo de no haber terminado del todo las obras de 
construcción de la torre elevatoria, que ha de ser mucho más alta. Está ya montada una de las 
potentes máquinas que han de extraer el agua y que ha sido construida por los señores Alexander 
en sus talleres de la Barceloneta, trabajándose también en montar la otra. Algunas brigadas de 
operarios se ocupan en la colocación de las cañerías".6 
 
El dimecres 21 de juny de 1882 va ser el gran dia de la inauguració, en presència d’una nodrida 
representació de les forces vives de la ciutat i de la premsa de Barcelona i de Sant Martí de 
Provençals. El conjunt inaugurat comprenia diverses seccions: maquinària (màquines, bombes i 
generadors), conduccions (seccions de canonades i bifurcacions), treballs hidràulics (estructures 
de ferro dels pous i galeries, dragat i maçoneria), la torre (amb el primer dipòsit d'aigua i els tubs 
d'ascens i descens) i la secció del vapor amb la xemeneia.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta general del projecte de la Compañía  General Anónima de Aguas de Barcelona Ladera Derecha del Besòs, 1881 (Arxiu 
Societat General d’Aigües de Barcelona, AGBAR). En el document s’assenyalen tots els elements que formen l’infraestructura de 
captació (Talweg (l), Pous (n) i Galeria d’abastament (m)), bombeig (Casa de Vàlvules (a), Pou de regulació (c), Edifici del Vapor (g), 
Calderes (b) i Xemeneia (h)), dipòsit (Torre de les Aigües (e)) i distribució (canonades assenyalades en color blau discontinu). 
 
 

                                                             
6 La Vanguardia, dissabte 18 de març de 1882. 
7 La Vanguardia, dijous 22 de juny de 1882. 
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La Torre de les Aigües del Besòs, però, no estava acabada encara. Tenia tan sols 51 metres 
d'elevació, fins al primer dipòsit (així és com, de fet, ha arribat fins als nostres dies) i estava previst 
que arribés als 124 metres, amb la construcció d’un segon dipòsit a 80 metres d'alçada. Al seu 
costat hi havia la Casa de Vàlvules i ben a prop s’alçava l'edificació dissenyada per acollir les 
dues calderes de vapor fabricades per la reconeguda casa Alexander Hermanos i alimentades, 
inicialment, amb carbó procedent de Cardiff. La seva funció era subministrar potència a quatre 
màquines de vapor de tipus vertical –sistema Compound- per fer maniobrar quatre bombes amb 
capacitat per elevar 12.000 m3 d’aigua a 40 m i 12.000 m3 més a 80 metres, que era la cota 
prevista per al segon dipòsit. Les canonades i la valvuleria procedien de Glasgow i havien estat 
dissenyades per resistir 15 atmòsferes de pressió.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’esquerra gravat de la Torre de les Aigües del Besòs amb la Casa 
de Vàlvules, el Vapor i la Xemeneia a la part posterior segons el 
projecte original de Pere Falqués, que contemplava la instal·lació de 
dos dipòsits, a 40 i 80 m, respectivament. L’estructura inferior es 
mantingué, inclosa la realització del primer dipòsit, seguint el model 
tipològic que mostra el gravat. Pels motius que es descriuen en el text 
general, no es materialitzà mai el segon dipòsit i, per tant, el 
coronament de la Torre de les Aigües fou modificat com mostra l’estat 
actual. 
 
A la dreta una secció del plànol original, dibuixat per Pere Falqués, 
amb la part construïda de la Torre de les Aigües. Original tinta de 
colors sobre paper entelat. Escala 1:50. Any 1880. (Arxiu Societat 
General d’Aigües de Barcelona, AGBAR). El dibuix mostra amb tot 
detall el desenvolupament de l’escala de cargol que envolta el cilindre 
central per on circulen les canonades d’ascens i descens de l’aigua 
(Casa de Vàlvules – Dipòsit – Xarxa de Distribució); la disposició de les 
obertures en secció; la situació de l’escala exterior i la passera que 
envolta el dipòsit, així com els replans que conformen els espais 
interiors. També es pot contemplar la voluntat de perllongació futura 
del cilindre central de la Torre –per arribar a construir el segon dipòsit- 
aspecte que no s’executà.  
 

La formalització arquitectònica del conjunt i, singularment, de la torre, ideada com a emblema 
monumental de la Companyia, fou un exponent de la tradició constructiva catalana, iniciada pels 
mestres d’obres i continuada pels arquitectes. Falqués, juntament amb els paletes i els manobres 
com a executors, va mostrar un gran domini tècnic en l’execució de les voltes de l’escala, seguint 
un desenvolupament helicoïdal que permetia obtenir el màxim rendiment i expressivitat formal dels 
materials, especialment del maó ceràmic vist. La construcció havia de respondre a les exigències 
derivades de la trepidació causada per l’ascens i el descens de l'aigua impulsada pel bombeig 
mecànic, de la gravitació dels pesos i del moviment constant de líquid dins dels dipòsits previstos. 
El dipòsit ja construït era de forma circular, amb una superfície interior llisa, i atirantat en diferents 
punts a la part superior per absorbir les tensions provocades per l’aigua, sense formar cap racó i 
pensat de manera que fos fàcil de netejar.   
 
Quan fos complet, el complex havia de proporcionar, entre els dos dipòsits, més de 100.000 m3 
d'aigua cada 24 hores. L'aigua, impulsada per les bombes, penetrava a través d’una galeria i 
remuntava per l’ull central de la torre fins a arribar al damunt del dipòsit, per on s'abocava al seu 
interior. La canonada de descens estava desplaçada alguns centímetres sobre el tamís o colador 
de ferro galvanitzat movible disposat al fons del dipòsit. Es tractava d’evitar que s'esmicolés 
qualsevol cos estrany que, malgrat les grans precaucions adoptades en l'extracció, hagués pogut 
superat les vàlvules de pas. El dipòsit disposava d’aparells de mesura per garantir la qualitat de 
l’aigua, així com un control de temperatura per permetre que el sistema d’impulsió i descens 
funcionés automàticament. La seva construcció i revestiment, a base de materials hidràulics, podia 
resistir també l’oscil·lació tèrmica, a fi de conservar totes les propietats de l'aigua. 
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L’explotació comercial va començar el mes de setembre de 1882. L’1 de novembre del mateix 
any, l’Ajuntament de Barcelona va concedir un permís a Xavier Camps per tal que pogués 
construir la canalització pel passeig de Sant Joan, el passeig d’Isabel II, el passeig de la Duana, la 
plaça del Palau i pels carrers del barri de la Ribera, amb vista a proveïr-los d’aigua del Besòs.  
 
Malauradament, tot i que la Companyia havia realitzat un acurat estudi sobre la qualitat de l’aigua, 
la proximitat del mar i l’efecte de succió que exercien les bombes, especialment en els períodes de 
sequera, van propiciar una elevació de l’índex de salinitat que aviat va encendre les alarmes i 
generar dubtes sobre la viabilitat futura de la instal·lació. Les primeres notícies sobre els 
problemes de la societat explotadora van aparèixer a la premsa pel gener de 1884, però de 
moment sense grans conseqüències. Pel novembre de 1884 l’Ajuntament de Barcelona 
autoritzava la Companyia a canalitzar els carrers de Tallers i de Fonollar, al nucli antic, i encara 
dos anys després, pel juliol de 1886, l'Ajuntament de Sant Martí l'apressava a completar la xarxa 
de canonades al barri del Clot, per tal d'inaugurar oficialment la instal·lació per la festa major, amb 
un brollador situat al bell mig de la plaça de l’Església, que havia de projectar l'aigua del Besòs a 
30 metres d'alçada. 
 
Tanmateix, la delicada situació empresarial pels problemes en la qualitat de l’aigua va acabar per 
provocar el 26 de juny de 1888 la fallida de la Compañía General Anónima de Aguas de 
Barcelona Ladera Derecha del Besòs. Dos anys més tard, l’Ajuntament de Barcelona emetia un 
ban que prohibia el reg dels jardins amb aigües de la Companyia, considerades perjudicials per a 
les plantes, i insistia en la necessitat d'evitar que les aigües procedents de la Torre del Besòs 
arribessin a la ciutat, “puesto que muchas personas beben de ellas y las utilizan para guisar.”  El 
fracàs de l’empresa va afectar molt el seu director gerent i principal artífex de la inversió, Xavier 
Camps i Puigmartí, i es diu que aquell fet no fou aliè a la seva mort el 12 de febrer de 1890. 
 
La dramàtica situació financera de la Companyia després de la seva fallida va donar lloc, a través 
d'un procés concursal celebrat el 12 d'abril de 1892, al traspàs de la totalitat dels seus béns i 
concessions a la societat anglesa Barcelona Besós Waterworks Company Ltd.8 Aquesta 
empresa, amb seu a Londres i representada per William Smith, el seu director a l’estat, pretenia 
remuntar la instal·lació posant en marxa un segon punt d’extracció prop del riu Besòs, a Sant 
Andreu del Palomar. No se'n va acabar de sortir i desprès d’un cicle d’explotació ruïnós, tot el 
sistema fou adquirit tres anys més tard, el 13 de maig de 1895, per la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona (SGAB).  
 
 
Aigua industrial. Quasi un segle de proveïment, 1895-1990 
 
La SGAB va orientar el sistema de la Torre del Besòs al proveïment d'aigua industrial, a pesar que 
una bona part de les empreses de Sant Martí i de Sant Andreu ja s’abastien a través dels seus 
pous. La proximitat a Can Girona fou decisiva i va propiciar un nou canvi de mans, un quart de 
segle més tard. El 18 de maig de 1922, la societat Material para Ferrocarriles y 
Construcciones S.A. (fruit de la confluència propiciada el 1881 pels Girona entre l'Herrería de 
Nuestra Señora del Remedio, el Crédito General de Ferrocarriles i altres accionistes) va 
adquirir a la SGAB el complex de la Torre de les Aigües: un solar industrial de 19.000 m2 amb els 
edificis, la maquinària i una zona extensa d'horts i jardins. 
 
La factoria metal·lúrgica tenia grans necessitats d'aigua i va treure un bon rendiment de les 
instal·lacions. Durant la Guerra Civil, amb l'empresa col·lectivitzada i dedicada a la fabricació de 
material de guerra, d’acord amb el decret de la Generalitat de 7 d’agost de 1936, la Torre de les 
Aigües es va incorporar així mateix al sistema de defensa antiaèria. S'hi va instal·lar una bateria, 
la 512, formada per tres peces Oerlikon de 20 m/m fabricades a Suïssa, que tenien per missió 
protegir la fàbrica i el front litoral dels atacs de l’aviació feixista provinent de Mallorca.9 Durant la 
postguerra, es va renovar el conjunt: la nau del vapor i la xemeneia original es van enderrocar per 
crear un sistema d’impulsió més modern.  

                                                             
8 “Los representantes de la Compañía inglesa «The Barcelona Besós Waterworks Company Limited», han tomado posesión, mediante 
intervención del juzgado, de todas las pertenencias de la Compañía General Anónima de Aguas de Barcelona, Ladera Derecha del 
Besós". La Vanguardia, divendres 23 de setembre de 1892. 
9 DIVERSOS AUTORS, De la Revolució Industrial a la Revolució Tecnològica: 150 anys d’història de la Maquinista Terrestre i Marítima, 
S.A i de Macosa. Barcelona, Fundació Museu Historicosocial de La Maquinista Terrestre i Marítima i Macosa i Edicions Dos Punts, 
2009. 
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La foneria de Can Girona, que el 1947 es va convertir en Materiales y Construcciones S.A. 
(Macosa), se servia de l'aigua per refredar els seus dos trens de laminació: l’antic, de finals del 
segle XIX, on es laminava perfil rodó, perfil pla i perfil laminar en “L” i, el nou, dels anys 1955-60, 
on es produïen perfils estructurals, bigues de perfil nominal (“H” i “I” fins a 240 mm) i de perfil en 
“U” (fins a 200 mm). Tots dos trens van tancar alhora l'any 1990, de manera que l'extracció 
d'aigües, el bombeig fins al dipòsit i la conducció fins a les dues naus de laminació, es va mantenir 
en actiu fins aquesta data.  
 
Altrament, en els anys 1945-60 es va instal·lar vora la Torre de les Aigües un laboratori 
d’hidràulica on es feien les proves de resistència i estanqueïtat, relacionades amb els nombrosos 
encàrrecs que rebia l’empresa de fabricar comportes per als pantans aleshores en construcció. 
Amb aquesta finalitat es van construir petits canals, a diferents nivells, per comprovar la 
resistència de les peces davant la pressió de l’aigua: l’alimentació d’aquests canals es feia amb 
l’aigua que baixava del dipòsit de la torre.   
 
El 1989 Macosa i la Maquinista s'havien fusionat i el 1991 van passar a ser part de Gec 
Alsthom, traslladant-se la producció a Santa Perpètua de Mogoda. Després dels Jocs Olímpics 
de 1992 va començar la reordenació urbanística d’aquest sector del front litoral a Diagonal Mar; la 
venda dels terrenys ja s'havia efectuat, enmig d'un procés que va ser molt polèmic, la fàbrica fou 
desmantellada i per un temps la Torre de les Aigües, junt amb la Casa de Vàlvules annexa, va 
quedar com a únic element construït enmig d'un gran buit urbà.  
 
L’Ajuntament de Barcelona havia passat a ser el titular d'aquells elements inclosos en el catàleg 
del patrimoni historicoartístic de la ciutat i, un temps després, els antics treballadors de Macosa 
més les entitats culturals i veïnals van tenir un paper clau a l'hora d'impulsar-ne la rehabilitació i 
d'implicar-hi tant l'administració municipal com Aigües de Barcelona, que va assumir la seva 
restauració i rehabilitació.10 
 
 
2. La rehabilitació del conjunt de la Torre de les Aigües i la Casa de Vàlvules, 2010-2012 
 
La Torre de les Aigües del Besòs, una fita ben característica del paisatge del Poblenou, és 
considerada com una de les més belles de Catalunya en el seu gènere i ha estat pintada o 
dibuixada per artistes com Ramon Calsina, Josep M. Subirachs o Joan Pallarès. L’estat de 
degradació que presentava en la primera dècada del segle XXI, fruit del seu abandonament, feia 
necessària una actuació integral per adequar-la a nous usos com a part del patrimoni cultural de la 
ciutat.  
 
La intervenció realitzada en el conjunt arquitectònic format per la Torre de les Aigües del Besòs i la 
Casa de Vàlvules ha procurat posar en relleu els valors originals de les dues construccions, obra 
de Pere Falqués, sense malmetre les característiques que les identifiquen com a part d'un 
complex industrial destinat a la captació, emmagatzemament i distribució d'aigua. D’acord amb el 
conveni signat el 8 de gener de 2010 entre l’Ajuntament de Barcelona i la Societat General 
d’Aigües de Barcelona (Grup Agbar), que n'ha finançat la recuperació, els treballs es van 
encarregar a l’equip format pels arquitectes Antoni Vilanova i Eduard Simó, l’arquitecte tècnic 
Joan Olona i la geògrafa i historiadora Mercè Tatjer. 
 
Objectiu 
 
En tot moment s’ha tractat de compatibilitzar amb meticulositat el manteniment de l’essència que 
va imprimir Pere Falqués, tant en la tipologia arquitectònica com en les infraestructures que 
l’acompanyen. Tot l’equip multidisciplinar hem adoptat les tècniques precises per garantir la 
preservació de les parts que es trobaven en bon estat, combinat amb la restauració dels que 
havien quedat malmesos.  
 
No s’ha volgut suprimir de forma gratuïta cap dels elements originals, sempre i quan no impedissin 
la comunicació o l’accessibilitat, i s'ha procurat mantenir les pàtines i les textures en els materials 

                                                             
10 Cal destacar les gestions de Salvador Clarós, de l'AVV Poblenou i del Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs, 
en la implicació d'Agbar en la recuperació de la Torre. 
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de base, evitant que els procediments de neteja, especialment dels grans paraments exteriors i 
interiors, així com de les voltes, eliminessin l’envelliment natural, acumulat al llarg del temps. 
 
El conjunt de la Torre de les Aigües del Besòs representa una singularitat dins el patrimoni 
industrial del Poblenou i del conjunt de la ciutat de Barcelona  
 

• Aspectes urbanístics. Es tracta del darrer element patrimonial que se situa prop de la 
línia de costa de llevant a la ciutat de Barcelona. Així un cop materialitzades les dues 
transformacions urbanes del front marítim de la ciutat –arran dels Jocs Olímpics de 1992 i 
del Fòrum Universal de les Cultures 2004- resta com un element simbòlic i referent en el 
nou paisatge, determinant un espai de frontera entre el vell teixit del Poblenou i les noves 
actuacions materialitzades els darrers anys, destacant especialment el Parc de Diagonal 
Mar i la conformació de les illes d’Eixample en el nou territori transformat.   
 

• Tipologia i composició. Es tracta d’un model arquitectònic innovador, especialment 
reflectit a la Torre, desenvolupat per l’arquitecte Pere Falqués.  Es mostra completament 
diferenciat d’altres llenguatges compositius de torres d’aigua construïdes a Europa en 
aquest mateix període (darrer quart del segle XIX). 
 

• Sistema estructural. La concepció i el disseny estructural s’ha mantingut inalterable fins 
l’actualitat i representa la màxima expressió en la utilització de la volta catalana. Totes 
dues construccions són realitzades en maó massís, sense mamposteria de pedra. Així 
podem afirmar que tota l’estructura de la construcció està concebuda a base de material 
ceràmic. Únicament apareixen les bigues d’acer (IPN) per conformar el suport de la 
coberta de la Torre i les encavallades metàl·liques –també originals- per la formació dels 
dos faldons de la coberta de la Casa de Vàlvules.  

 
• Sistema constructiu. Adaptat completament al sistema constructiu tradicional del darrer 

quart del segle XIX: la volta catalana. És absolutament remarcable la formació de les voltes 
d’escala al llarg de les tramades helicoïdals de l’escala de cargol principal, així com les 
voltes de l’escala exterior que contorneja el dipòsit. 

 
El conjunt patrimonial és, per la seva tipologia, concepció constructiva i solució estructural, un 
exemple cabdal en l’arquitectura industrial del segle XIX a Catalunya que cal preservar en tot el 
seu llenguatge.  
 
Aquesta ha estat la principal premissa que hem considerat en el projecte de rehabilitació: fer que 
els dos edificis un cop recuperats no amaguin res i mostrin tots els detalls singulars que 
presenten: visualització general de l’estructura que emana de la concepció original del projecte.  
 
Intervenció en façanes (interior – exterior) 
 
Substitució acurada de les parts deteriorades, amb la reintegració de peces de maó vist de 
fabricació manual en les zones més afectades de les façanes interior i exterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fotografia de l’esquerra mostra el deteriorament 
de l’obra de fàbrica en la façana exterior que 
correspont al basament de la Torre de les Aigües 
provocada per les humitats de capil·laritat, les 
eflorescències i les accions derivades de la 
intempèrie en proximitat al mar. 
 
La fotografia de la dreta mostra la restauració 
portada a terme en una zona de la façana interior 
de la Torre on s’havia produit una important 
degradació de l’obra de fàbrica.  
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Reparació de voltes exteriors (escala – passera) 
 
En la recuperació de l’escala exterior, consolidació, restauració i rehabilitació, es portà a terme un 
laboriós treball d’adequació de les voltes que suporten l’escala i la passera exterior, reparant o 
refent les voltes catalanes, sanejant les mènsules originals de fosa i incorporant les rajoles de 
ceràmica vidriada copiades del model original. 

 
 
Les fotografies de l’esquerra mostren l’estat en què es trobaven les voltes que conformaven l’estructura de l’escala exterior i la passera 
perimetral corresponent al nivell superior del dipòsit on s’apreciaven diverses lesions. Les dues més importants corresponien al 
despreniment de forces peces de la base de la volta, realitzades en rajola vidriada i el trencament dels barrots de fosa que suportaven 
el conjunt de la barana. Aquest aspecte afectava també en el punt de connexió entre la mènsula i cadascun d’aquests barrots. 
 
En la reparació s’optà per reproduir, a partir d’un motlle extret de l’original que respecta la geometria, mida i característiques formals, 
tots els barrots de fosa per uns realitzats en fundició d’alumini per tal d’alleugerir la sobrecàrrega. Aquesta actuació comportà el 
sanejament previ de totes les mènsules, en les parts afectades, el retall de les mateixes en els seus extrems per tal d’acollir els nous 
barrots collats i disposats de la mateixa manera que contemplà Pere Falqués.  
 
Els passamans de les baranes s’han reproduït, també, en fundició d’alumini mantenint el mateix diàmetre que tenien els originals i 
s’han introduït en els punts d’ancoratge que presentaven els barrots, aquest cop regulats mitjançant un sistema de fixació a base de 
cargols tipus hallen.  
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Renovació de la coberta 
 
La coberta, donat el seu estat, pràcticament enrunada i amb les bigues que suportaven la solera 
en un avançat procés de carbonatació, ha estat substituida en la seva totalitat, reproduints el 
mateix criteri original en la seva forma, disseny i composició. Així, per fer visible l’actuació portada 
a terme s’han utilitzat perfils d’acer galvanitzat. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’esquerra imatges de l’estat de la coberta abans d’iniciar els treballs 
de rehabilitació (1a i 2a fotografia). La tercera mostra l’estructura un 
cop enderrocada la solera.  
 
A la dreta quatre imatges del procés de renovació de l’estructura fins 
La formació de la nova solera.  
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Noves escales de cargol per la comunicació interior 
 
Quant als elements de nova incorporació -la comunicació vertical per fer accessible per dins la 
part superior- s'ha efectuat sense desvirtuar els components que expliquen el funcionament 
original. La introducció de dues escales de cargol, convenientment diferenciades de les antigues 
gràcies a la utilització de l’acer galvanitzat, permet de fer el recorregut interior per l’ull de la torre 
sense haver d'utilitzar l’escala exterior, que queda reservada per al manteniment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografies del muntatge de la primera de les dues escales de cargol per permetre la comunicació interior. La primera es disposa en 
l’ull central per salvar internament el dipòsit d’aigua i la segona per accedir a la coberta de la Torre. 
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La metodologia seguida en la intervenció ha estat determinant l'establiment de mecanismes de 
comparació, per mostrar al visitant com s'han decidit els elements nous a partir de la interpretació 
dels antics deteriorats o desapareguts.  
 
Intervenció a la Casa de Vàlvules 
 
Pel que fa a la Casa de Vàlvules el propòsit ha estat posar de relleu els seus valors formals com a 
temple de l’energia a l'hora de redefinir la seva utilització. L'objectiu és relacionar la vella 
estructura industrial, simètrica i ben proporcionada, i les característiques definitòries del seu ús 
industrial originari amb l'atenció als requeriments necessaris per convertir-la en un contenidor 
cultural.  
 
En els espais interiors de les dues construccions s’ha de poder explicar, en diàleg amb el Museu 
d'Història de Barcelona (MUHBA), tot el funcionament de la instal·lació: des de la captació de 
l’aigua, el bombeig al dipòsit fins la xarxa de distribució prevista. També caldrà tractar la vinculació 
del conjunt amb el complex industrial de Can Girona i la Macosa; la influència de la Torre de les 
Aigües en l’obra del pintor Ramon Calsina (1901-1992) i el paper del conjunt com a element del 
patrimoni històric en el marc de la transformació urbanística d’aquest sector del Poblenou,. 
 
La Casa de Vàlvules reforça el seu paper cultural amb la incorporació del conjunt escultòric 
Himmelsrichtungen (Punts cardinals), obra de l’artista alemany Blinky Palermo (1943-1977). 
Aquesta instal·lació d’art contemporani, formada per quatre grans vidres pintats amb acrílic i 
suportats per uns perfils d’acer laminat, fou donada pels hereus de l’artista a la ciutat de Barcelona 
amb l’objectiu de situar-se en un lloc de contemplació preeminent, seguint les directrius derivades 
del seu emplaçament original –una nau industrial en el marc de la XXXVII Biennal de Venècia 
(1976)- i amb la voluntat de potenciar l’atractiu del nou patrimoni recuperat.  
 
Per tant el projecte de rehabilitació de la Casa de Vàlvules ha estat condicionat per tal d’encabir la 
instal·lació de l’escultura i permetre la interconnexió entre els espais interiors així com 
l’accessibilitat exterior i la comunicació amb la Torre de les Aigües. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dues imatges de l’estat de la Casa de Vàlvules abans de la intervenció, a l’esquerra. Realització forjat de formigó (dreta) 
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Fotografia amb el muntatge del conjunt escultòric Himmelsrichtungen de Blinky Palermo ja instal·lat. © Fotografia Julio (Ajuntament de 
Barcelona. Urbanisme i Infraestructures) 
 
Tercera Fase: adequació a nous usos 
 
En la fase posterior d’adequació als nous usos culturals proposem mantenir els mateixos criteris 
generals de la intervenció portada a terme:  
 

• Claredat conceptual amb respecte, tant pels valors originals de les construccions com pels 
nous espais arquitectònics que s’han de definir d’acord els nous usos culturals i lúdics, 
reforçats en la seva formalització museogràfica complementària així com l’adequació a les 
normatives d’accessibilitat i evacuació sempre que sigui viable, sense malmetre el 
concepte de bé patrimonial catalogat amb el nivell B (BCIL). 

 
• Considerar de manera específica i diferenciadora –des del punt de vista conceptual i de 

tractament- els espais que centren la nostra intervenció, tant a la Torre de les Aigües com 
a la Casa de Vàlvules. 

 
• Plantejar aquests espais com entitats adaptades als nous usos i requeriments normatius 

en compatibilitat amb el significat i el valor del patrimoni industrial, social, cultural i humà 
que expresa el conjunt arquitectònic. 

 
• Enfocar els continguts museogràfic de manera que el visitant se’n senti partícip, utilitzant 

materials no combustibles, inerts o estables i sistemes d’il·luminació a base d’elements 
LED, de baix consum i sense aportació de calor. 

 
• Reversibilitat de totes les intervencions amb capacitat per ser modificades i adequades al 

llarg dels anys. 
 
• Utilització de noves tecnologies per tal de recrear atmosferes, així com personalització dels 

espais. 
 



 15

• Ús molt puntual i concret d’elements de comunicació audiovisual per a explicar continguts 
formals bàsics per l’enteniment i la comprensió del lloc: recreació amb sistemes d’imatge 
virtual de la presència d’una làmina d’aigua en el dipòsit. 

 
• Rigor científic, tant en els continguts com en la planificació del discurs expositiu, en plena 

simbiosi amb els requeriments d’accessibilitat i evacuació dels espais on s’inscriuen. 
 
• Elegància i sobrietat en la museografia i senyalització, incloent la visualització clara dels 

sistemes d’enllumenat d’emergència i de les vies d’evacuació. 
 
• Baixos costos de manteniment de les instal·lacions i dels subministraments requerits 

optimitzant les característiques i el respecte pels valors patrrimonials. 
 
• Compliment de les normatives de seguretat exigides en cadascun dels dos equipaments: 

extintors autònoms, sistemes d’alarma, enllumenat i senyalització d’emergència, disposició 
de desfibril·ladors, àrees de descans, elements de protecció de les baranes originals de 
forja, etc...  

 
Criteris d’intervenció per la conservació i restauració de La Torre de les Aigües del Besòs 
vs adequació a nous usos (Fase III, propostes inicials avaluació seguretat i incendis) 
 
La intervenció de rehabilitació i restauració, com s’ha esmentat anteriorment, centra en la 
recuperació dels valors originals atribuïbles al funcionament de la Torre de les Aigües del Besòs. 
 
El conjunt dels dos edificis, a diferència dels béns mobles que conformaven el seus espais 
interiors, han mantingut fins als nostres dies una integritat tipològica que els fan dignes 
mereixedors d’un procés de rehabilitació com el que s’ha portat a terme en les dues fases 
precedents. 
 
Els dos elements són un reflex del que fou el passat industrial del nostre país. Reuneixen tots els 
requisits per a esdevenir un exponent d’allò que es coneix actualment com a patrimoni industrial 
en estat pur. 
 
La intervenció d’adequació que es proposa es concentra en els àmbits i espais interiors, 
relacionant el nou i el vell, sense perdre de vista les característiques originals que conformen els 
valors del conjunt patrimonial. En aquest cas els nous espais habilitats tant a la Casa de Vàlvules 
com a la Torre pretenen estar completament implicats amb l’arquitectura de l’edifici i als criteris de 
funcionalitat i accessibilitat que es requereixen avui. Aquesta voluntat d’interrelació ha de permetre 
la compatibilitat dels valors inherents a les construccions originals amb l’aplicació de les 
normatives vigents fent compatibles ambdós aspectes, de manera que uns sense els altres perden 
tot el seu sentit. 
 
Es contempla la introducció dels nous espais amb la contundència precisa per mostrar que es 
tracta d’unes actuacions realitzades amb un llenguatge actual sense caure amb mimetismes que 
imitin aspectes de la construcció tradicional del segle XIX.  
 
L’estat de conservació dels béns originals, presentaven múltiples deficiències causades per 
l’abandonament malgrat que la claredat dels espais interior, un cop rehabilitats, permeten una fàcil 
adaptació als nous usos requerits.  
 
La intervenció d’adequació a nous usos del conjunt patrimonial de la Torre de les Aigües del 
Besòs es contextualitza dins el respecte pel que es coneix com a arqueologia industrial.  
 
Cal preservar en la mesura del possible el màxim d’aquest patrimoni industrial ja que sens dubte 
és la presentació d’una part de la cultura d’un territori. Per això les actuacions derivades de 
l’aplicació de les normatives han de ser i s’han de visualitzar com a compatibles amb els valors 
inherents d’aquest patrimoni singular, sense desvirtuar les seves característiques. 
 
La nostra proposta s’inscriu en l’aplicació dels criteris i tendències actuals que recomanen els 
organismes internacionals en matèria de conservació i restauració dels béns culturals. En aquest 
sentit ja fa cert temps que es dóna prioritat al que s’anomena conservació preventiva, que es basa 
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en la recerca d’estratègies de prevenció del deteriorament i que limita l’actuació a l’eliminació dels 
factors de degradació sense afegir cap element nou i preservant el màxim l’original, amb l’objectiu 
final de garantir el màxim la seva perdurabilitat en el temps. 
Des de fa molts anys els organismes internacionals que treballen en camp de la conservació-
restauració miren d’estipular normatives i recomanacions per a facilitar la tasca dels professionals. 
Per al cas que ens ocupa és important tenir present el que diu la Carta de Nizhny Tagil sobre el 
Patrimoni Industrial, redactada en una trobada de l’Assemblea Nacional del Comitè Internacional 
per a la Conservació del Patrimoni Industrial (TICCIH), que tingué lloc a Moscú el 17 de juliol de 
2003, on es va posar de relleu la importància de l’estudi i la conservació del patrimoni industrial 
com a un tot global que està configurat tant pels edificis i les estructures construïdes per les 
activitats industrials, com pels processos i les eines emprades i les localitats i paisatges on s’han 
ubicat, així com per totes les seves altres manifestacions tangibles o intangibles. 
 
És aquesta visió holística la que ens fa evident que no hem de pretendre recuperar l’aspecte 
primitivament original dels edificis o conjunts a restaurar sinó que, precisament, hi hem de 
respectar i mantenir tot el que l’ha fet esdevenir patrimoni cultural d’una societat. No estem parlant 
de restaurar un element que va ser concebut, per exemple, per a una funcionalitat merament 
contemplativa com alguns objectes d’art. Es tracta d’unes estructures creades amb un objectiu 
purament tecnològic que han acabat esdevenint amb el temps motiu d’interès per a conèixer una 
època i un context sòcio-econòmic concret en perfecta compatibilitat per acollir els nous usos que 
ara es proposen. 
 
Casa de Vàlvules 
 
Planta soterrani (Nivell -1) 
 

 
 
Fotografia de la Planta soterrani (Nivell -1). ©  Fotografia Joan Guillumet. 
 
Espai que conforma, amb la Casa de Vàlvules, un únic sector d’incendi. Es tracta d’una zona de 
transició entre la Torre de les Aigües del Besòs i la Casa de Vàlvules (Fotografia A). 
Disposa d’una sortida que comunica superiorment amb el vestíbul que queda entre els dos edificis 
patrimonials, a nivell de planta baixa (veure plànol PB) mitjançant una escala metàl·lica (1) i que 
condueix directament a l’exterior (plaça de Ramon Calsina) mitjançant una porta dotada de tanca 
antipànic (3). El sector quedarà independitzat de la Torre de les Aigües per una porta tallafocs, de 
tancament automàtic (2), que l’independitza de l’escala d’obra de fàbrica de maó que inicia 
l’ascensió a la Torre de les Aigües en una posició més endinsada que la que mostra la fotografia 
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per tal que l’escala metàl·lica d’ascensió al vestíbul quedi en el mateix sector d’incendi que la 
Casa de Vàlvules (Fotografies B i C). 
 
 

   
 
Fotografia de la Planta soterrani (Nivell -1)                                   Fotografia de la PB (Vestíbul transició CV - Torre) 
©  Fotografia Joan Guillumet                                                         ©  Fotografia Joan Guillumet 
 
Tots els continguts expositius i de museografia integraran peces originals, majoritàriament 
metàl·liques, excepte l’antic pal de la bandera (pi de melis). Els continguts es realitzaran amb 
materials no combustibles: principalment es mostraran a través de plafons formats per planxes 
impreses o serigrafiades de DIBOND. El sistemes d’il·luminació s’establiran amb elements 
compactes a base de leds i totes les instal·lacions elèctriques, tant per l’enllumenat de seguretat, 
d’emergència i expositiu aniran vistes dins de conductes metàl·lics. 
 
Es disposaran els extintors preceptius i altres sistemes o elements de seguretat d’acord amb les 
normatives vigents.  
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Planta Baixa (Nivell 0) 
   
Espai que conforma, amb el vestíbul de transició (Fotografies C i D) i la planta soterrani descrita 
anteriorment (Fotografies A i B), un únic sector d’incendi. 
 

  
 
Fotografia de la PB (Vestíbul transició CV - Torre)                      Fotografia del vestíbul sectoritzat des de la Torre.  
©  Fotografia Joan Guillumet                                                        ©  Fotografia Joan Guillumet 
 
Disposa de dos accessos / sortides: un primer format per un conjunt de doble porta, amb obertura 
a l’exterior i que és pròpiament l’accés principal a l’edifici de la Casa de Vàlvules (4) i un segon (5), 
que permet la sortida directe, a través de cinc graons de planxa metàl·lica cap al vestíbul de 
transició situat entre la Casa de Vàlvules i la comunicació, travessant la planta soterrani, amb la 
Torre de les Aigües tractada separadament ja que constitueix el segon sector d’incendi. 
 
Per tal de garantir la seguretat d’aquest àmbit de transició es disposa una porta corredera de vidre 
(6), amb obertura i tancament automàtic, entre la Casa de Vàlvules i el propi vestíbul, de manera 
que en cas d’emergència la porta corredera quedi oberta per permetre la evacuació.  
 
Com s’ha esmentat anteriorment tot aquest àmbit disposa d’una sortida directe a l’exterior 
mitjançant una porta dotada de sistema de tanca antipànic (3). 
 
Altrament per tal d’evitar, en cas d’incendi, un contacte directe entre la Torre de les Aigües i el 
vestíbul més la Casa de Vàlvules, es recreixerà el forjat de planta per referenciar-lo amb l’obertura 
en arc de la Torre (7) i es disposarà, coincidint amb aquest arc-finestral interior, un tancament de 
vidre antifoc que separa els dos sectors d’incendi (8). 
 
La resta de la planta baixa es divideix en quatre àmbits: 
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Espai Blinky Palermo – Zona BAR Cafeteria 
 

  
 
Fotografia de l’Espai Blinky Palermo sota l’escultura del propi autor (Veure plànol distribució mobiliari) 
© Fotografia Julio (Ajuntament de Barcelona. Àrea d’Urbanisme i Infraestructures) 
 
Disposició de taules, cadires i/o tamborets que permeten l’acomodació dels clients sota l’obra 
d’art. Tractament dels paraments a base d’obra vista presentada de forma natural sense cap 
revestiment ni pintura. 
 
Zona Vestíbul – Àmbit Central 
 

    
Fotografia de l’interior de la Casa de Vàlvules amb l’espai central entre l’Espai Blinky Palermo (9) i la zona de Bar – Magatzem – 
Serveis (10) (v. plànol). També es pot observar la disposició de l’accés des de l’exterior (11) i la comunicació amb el vestíbul (5). 
©  Fotografia Joan Guillumet. 
 
Es tracta d’una zona de pas i vestíbul d’acollida que esdevé un espai d’espera per conformar els 
grups previ a l’accés conjunt a la Torre de les Aigües per fer la visita als espais expositius 
possibilitant que puguin seure a prendre un cafè mentre esperen el torn de la visita guiada a la 
Torre de les Aigües del Besòs. 
 
És un àmbit lliure sense mobiliari. Es disposarà al costat de l’espai de transició cap el vestíbul 
(àmbit 5) una pantalla de led que permetrà la projecció d’imatges en temps real obtingudes a partir 
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de la càmara situada al capdamunt de la torre, així com altres continguts informatius, culturals i 
d’activitats previstes.  
 
Al mateix temps aquest element permetrà explicar i difondre el funcionament de l’Arxiu Històric 
del Poblenou (AHPN) com entitat que ha d’ocupar el nivell de l’entresolat (“mezzanine”). 
 
Tractament de les parets a base d’obra vista amb aplicació en dues zones puntuals de pintura 
blanca al silicat. 
 
Zona barra de BAR – Magatzem - Serveis 
 
Espai tancat que integra dos dels tres serveis i que presenta una part avançada que conforma la 
barra de BAR.  
 
Àmbit de comunicació i servei 
 
Tancant la planta a ponent se situa el cos on apareix l’escala de comunicació dels tres nivells, 
l’ascensor adaptat i el servei també adaptat. Els materials de tancament són ceràmics i l’escala és 
realitzada en formigó vist. 
 

 
Fotografia de l’àmbit de comunicació i serveis de la Casa de Vàlvules, amb l’escala a l’esquerra (12) i la disposició de l’ascensor 
adaptat –sense instal·lar encara- a la dreta (13). ©  Fotografia Joan Guillumet. 
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Planta Entresolat (Nivell Altell) 
 
Espai que integra la dependència de l’Arxiu Històric del Poblenou. 
Disposició de prestatgeries compactes. Taula de consulta que permet, també, el visionat d’imatges 
del fons documental de l’Arxiu. Àmbit que disposa amb comunicació directe amb l’escala i 
l’ascensor. El nivell d’aquesta planta ve referenciat per la línia indicada (14). 
 
Planta Primera (Nivell 1) 
 
Espai Ramon Calsina – Sala d’actes i tallers didàctics 
 

  
Fotografia de l’Espai Ramon Calsina a la planta primera de la Casa de Vàlvules. A la imatge de l’esquerra s’indica la posició que 
ocuparà el cos de l’ascensor conformat en vidre (15). ©  Fotografia Joan Guillumet. 

 
Espai polivalent de planta lliure que conforma el doble espai sobre l’escultura de Blinky Palermo. 
 
Els murs de tancament són realitzats a base de maó massís vist que inclou una zona que disposa, 
a banda i banda, cornises que s’han enguixat. La paret de tancament que conforma l’àmbit de 
comunicació (escala – ascensor) s’ha pintat amb pintura blanca al silicat. 
 
Les cadires que es disposin, per una ocupació màxima de 25 persones, seran emmagatzemades 
quan no siguin requerides; en canvi la taula de presentacions resta de forma permanent per 
possibilitar, també, la formalització dels tallers (veure plànol P1).  
 
La coberta que tanca l’edifici de la Casa de Vàlvules esta formada per les encavallades originals 
metàl·liques que s’han tractat amb pintura ignífuga per tal de garantir una EF de 30’, sobre les 
mateixes es disposen les corretges, també metàl·liques, les llates de fusta i els maons ceràmics 
que conformen les dues vessants. Es retalla un gran lluernari de vidre per permetre la 
visualització, des de l’interior, de la Torre de les Aigües (Fotografia N). 
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Visió de la Torre de les Aigües des de l’Espai Ramon Calsina situat al Nivell 1 de la Casa de Vàlvules. 
©  Fotografia Joan Guillumet. 
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Torre de les Aigües 
 

   
 
©  Fotografies Joan Guillumet. 
 

  
 
Fotografies de l’escala helicoïdal original amb els tensors d’acer (simulació). ©  Fotografies Joan Guillumet. 
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La circulació sempre es realitzarà per la part interior mitjançant l’escala helicoïdal original, d’obra 
vista, amb els espais de descans que hi són en la configuració original de la construcció. 
Manteniment de les baranes originals de forja amb l’addició d’un sistema de tensors en cables 
d’acer inoxidable per tal d’impedir caigudes en les zones de barana que ho requereixin 
(Fotografies Q i R).. 
 
Instal·lacions vistes i conductes metàl·lics pel pas de les línies elèctriques, megafonia, dades i 
parallamps. 
 
Tots els continguts expositius i de museografia es realitzaran amb materials no combustibles: 
principalment es mostraran a través de plafons formats per planxes impreses o serigrafiades de 
DIBOND. El sistemes d’il·luminació s’establiran amb elements compactes a base de leds i totes 
les instal·lacions elèctriques complementàries, tant per l’enllumenat de seguretat, d’emergència i 
expositiu aniran vistes dins de conductes metàl·lics. 
 
A la zona superior del dipòsit (Fotografia W) es recrearà, mitjançant efectes virtuals de 
museografia, la presència de l’aigua i del soroll que feia el bombeig d’entrada.  
 
Altrament, s’han respectat les baranes originals i, per tal de no alterar el model, es mantindrà 
l’estructura i disposició original, realitzada en forja, i s’afegiran unes malles conformades i 
tensades en acer inoxidable que eviten que siguin escalables i s’ajusten completament a la 
normativa (veure model en la Fotografia S). 
 
Es disposaran els extintors que es precisin i els sistemes d’alarma requerits. 
 

 
 
En les zones o replans de transició entre les escales de cargol originals (Fotografia T), 
s’habilitaran, sempre que sigui possible, bancs o tamborets per seure, treballats com a prismes 
d’acer corten i revestits d’un material adequat, estable i d’acord amb el comportament i resistència 
al foc. 
 
Tot el projecte arquitectònic i funcional ha estat plantejat sota la premissa que la visita a la Torre 
de les Aigües ha de ser pausada, amb parades i descansos que permetin contemplar els diversos 
espais arquitectònics que Pere Falqués va aconseguir donar d’una forma excel·lent. Els canvis de 
lluminositat reforcen el valor creatiu de la construcció catalana expressada en la tradicional volta 
de maó de pla.  
  

S 



 25

 
 
Fotografia d’una zona de transició entre dues tramades d’escala de cargol. ©  Fotografia Joan Guillumet. 
 

  
 
Dues escales de cargol instal·lades per salvar interiorment el dipòsit i arribar a la terrassa, respectivament. 
©  Fotografies Joan Guillumet. 
 
Tot el recorregut, ascensió i descens, es produeix per l’interior de la Torre, mitjançant l’escala de 
cargol original. Així, encara que s’ha preservat i restaurat l’escala exterior que salva el dipòsit, 
aquesta està protegida de cara el públic visitant amb pany i clau i tan sols és utilitzable pels 
serveis de manteniment i/o emergència (Fotografies exteriors O i P).  
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Fotografies de l’arribada de les noves escales de cargol al nivell superior del dipòsit –esquerra- i arrencada cap a la terrassa mirador –
les dues de la dreta-.©  Fotografies Joan Guillumet. 
 
Per tal de salvar aquest impediment hem disposat, en compliment al projecte d’adaptació com 
espai visitable, una escala de cargol interior, realitzada amb acer galvanitzat i vidre translúcid amb 
tractament antilliscant homologat. D’aquesta forma al final del recorregut de l’escala helicoïdal 
d’obra original, s’agafa aquesta nova instal·lació per salvar, centralment i a través de l’ull central 
per on circulaven les canonades d’aigua, el dipòsit (Fotografies U i W). 
 
Una solució anàloga s’ha fet, un cop superada l’àrea del dipòsit i en el següent nivell interior, amb 
la finalitat de connectar el replà final de la darrera escala original que disposava internament la 
torre de les Aigües amb la terrassa superior de la Torre (Fotografies V i X). 
 

 
 
Fotografia de l’arribada a la terrassa mirador. ©  Fotografia Joan Guillumet.  
 
La terrassa mirador manté l’estructura de la barana d’obra de fàbrica de maó, original, a la que 
s’ha afegit una nova barana en acer galvanitzat, collada al mur perimetral i separada del mateix 
per poder tenir una alçada de coronament de 1,20 m sobre el nivell de la coberta. El desplaçament 
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entre ambdues baranes està reforçat amb uns tensors d’acer que impedeixen el pas sota la nova 
instal·lació. Altrament, la nova barana ha estat dissenyada per permetre la instal·lació d’un gran 
panell perimetral (DIBOND imprès i de configuració per abarcar 360º), a modus de faristol, que 
reculli la informació dels espais més referents del vell – nou Poblenou i la resta de la ciutat de 
Barcelona, el Maresme i el Vallès. 
 
A nivell de museografia, s’instal·laran, també, DIBONDS informatius en els espais que queden 
entre els matxons. 
 
Finalment, perimetralment al badalot de la coberta s’ancorarà un banc de forja que permetrà, 
comòdament, la contemplació de la panoràmica al llarg de tot l’arc visual, a excepció de l’àmbit 
que conforma la porta d’entrada / sortida. 
 
Amb el conjunt de consideracions apuntades, restem a l’espera de poder definir, conjuntament, 
aspectes que calgui aprofundir. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Antoni Vilanova i Eduard Simó, arquitectes 
 

Barcelona, 15 d’abril de 2013 
 


