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Casa de l'Aigua

Origen i evolució

Derivat de la baixa qualitat de vida, la marginalitat i l'oblit han fet que gran part de la

població en edat d'emancipar-se, deixen el barri per d'altre amb millor nivell de vida,

provocant una població extramandament envellida.

Siginifacativa la baixa qualificació educativa de la població, derivada d'una classe social

treballadora sense estudis on destaca l'abandonament escolar i el baix index de titulats.

Tots els factors esmentats es veuen reflectits en l'index d'aturament de la població del

barri, es tracta del tercer barri amb major percentatge d'aturats a Barcelona.
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Les primeres construccions

que apareixen al barri, hui dia

conegut com Trinitat Nova, daten

de l'any 1915 i es tracta de

vivendes d'estiueig. Cal remarcar la

construcció de la Casa de l'Aigua

l'any 1927, edifici de cabdal

importància per a la ciutat de

Barcelona ja que era l'encarregat

de conduir l'aigua potable des de la

casa de l'aigua de Montcada fins a

tota la xarxa d'aigua portable de

Barcelona. Avui dia ja es troba en

desús i es un dels edificis més

representatius del barri.

de la marginalitat i l'oblit urbanístic a la integració social i urbana

El barri com el coneguem

avui dia, deu la seua exitència a les

actuacions destinades a solucionar

el problema de la vivenda popular,

portades a terme a la década dels

ciunquanta.

La fortíssima migració i la

reduïda capacitat urbanística per

aconseguir un desenvolupament

ortodox de la ciutat, obligaba a

buscar solucions que, la major

part de vegades oblidaven les

regles de l'art del ben urbanitzar i

situar.

El barri esdevé un nucli

urbà oblidat i marginat.El fet de

tenir com a frontera una via de

circulació ràpida, com l'avinguda

Meridiana, sumant el fet de

trobar-se a una situació perifèrica

de la ciutat provoca que el barri de

la Trinitat Nova es mantinga com

un accident urbanístic desproveït

de cap interès per a la resta del

conjunt de la ciutat de Barcelona,

atès que no ofereix cap servei o

activitat específica; només serveix

als seus habitants i de forma

precària.

La actual situació del Barri

de la Trinitat Nova i el seu futur

paper dins del context metropolità

a canviat radicalment. La situació

de marginalitat a nivell de

comunicació del barri a millorat

significativament, gràcies a fets

com l'arribada del metro al barri,

l'augment de la red d'autobús o el

soterrament de la ronda nord. A

més, ja s'han enderrocat i reubicat

a gran part de la població que vivia

a blocs d'edificis dels anys

cinquanta afectat per aluminosis,

tot i que encara queda molt per

dignificar un dels barris més

marginats de Barcelona.

Elements d'identitat urbana
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una història d'origen, elaboració i deteriorament

"... la crònica de la civilització es sempre una història
semblant, una història d'origen, establiment,

construcció , elaboració i deteriorament, i no hi ha
exposició dels cicles de la historia que siga més
convincent que una colecció d'edificis de moltes
dates diferents, amb graus d'exelència artística i en

divers estat de destrucció."

LA VIDA DELS EDIFICIS
Edward Hollis

Construcció l'any 1927 aigües de Barcelona
Torre del Baró

Construcció l'any 1905 privat be d'interés cultural
Actualment Museu de l'Aigua Actualment Patronat Metropolità de Collserola

Casa Modernista
Construcció década 1910s vivenda d'estiueig

Torre del Rellotge
Construcció década 1950s símbol del Barri

Actualment vivenda privada protegida d'interés cultural Actualment enderrocat a causa d'aluminosi, pendent de reconstrucció

Elements d'identitat social
3


