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L’aigua que veuen els parisencs

Cada dia, consumim a París al voltant de 550.000 m3 d’aigua potable. 

Aquesta aigua és produïda per Aigua de París a par  r d’aigües sub-
terrànies i aigües de rius, volta potables abans de transportar-se fi ns 
a les aixetes del tot Parisencs. 

Les aigües potables és de les diferents unitats de producció d’Aigua 
de París es dirigeixen cap als cinc tancs principals. En funció del lloc 

de residència, els Parisencs es benefi cien així de l’aigua de riu potabi-
litzada, o de l’aigua subterrània presa el costat de *Mugrones, Sen  t, 
*Fontainebleau, *Montreuil-sud-Eure o de *Verneuil-sud-*Avre. Els 
tancs poden també rebre una barreja d’aigua de super  cie i aigua 
subterrània. La diversitat de les unitats de distribució contribueix a 
assegurar el subministrament.

Situació fl uvial els rius, aquests tes  monis del 
temps que passen a les nostres ciutats, són ca-
marades capritxosos amb els seus bruscs des-
bordaments estacionals.
Fins i tot domes  cats fi ns a l’atonia, preocupen. 
No s’apropa! Zona inundable, zona no construi-
ble!
Però si se sabés prendre’ls acceptant els seus 
humors per les modifi cacions climà  ques i dei-
xant-los la cura de regenerar-se naturalment 
per sistemes auto-netejadors, es podria veure 
com es formen nous  pus de paisatges aquà  cs 
al llarg del Sena prèviament el Mureaux. Tenir 
els peus en l’aigua no és una victòria simple-
ment de l’hipotecari en terres dites improduc-
 ves, és una manera de ser amb una realitat 
fl uvial que està més que una via de transport, 
una autorització per a passejos dominicals o un 
femer.

Per a les zones submergides per menys de 30 
cm d’aigua es tractarà de tals disposi  us com 
tàpies, talussos, desnivells,  etc. interessants 
per a la requalifi cació dels llocs en qües  ó.
Per a les zones afectades per 30 a 100 cm d’ai-
gua és necessari imaginar altres disposi  us 
més radicals, però no encara en el punt d’una 
transformació radical de la zona implicada. Per 
exemple es poden buidar les plantes baixes 
dels edifi cis (donant més espai a alguns usos 
com els aparcaments, els jocs de nens, o altres 
zones d’oci cobertes).
Per a les zones que podrien ser afectades per 
més de 100 cm d’aigua és necessari òbviament 
preveure accions més radicals que poden impli-
car una reducció de les ac  vitats interessades 
inclosos els allotjaments: un suau shrinking, 
una donat-densifi cació suau, aixecaments, pre-
ses i conques de laminatge.
El que suposa que els disposi  us de protecció 
es converteixen en materials fonamentals del 
dibuix del nou medi ambient i el paisatge.
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Zones inundables segons l’altura de summerció màxima
Font: Ins  tució Interdepartamental els Embassaments de la Conca del Sena

Els aqüeductes de la Vanne i el del Loing i el Lunain estan repre-
sentats línia blava, la línia blava fosca amb quadrats simbolitza 
l’aqüeducte de Médicis amb els seus 27 registres. Els dos aqüe-
ductes se superposen al “Pont aqüeducte”.Més amunt el qua-
drat taronja representa el tanc de Montsouris.

Diversos rius alimenten el tanc de Montsouris (s.XIV), són cana-
litzats per unes xarxes d’aqüeductes. Entre aquests rius es troba: 
- La Vanne que pren la seva font a Fontvannes, prop de Troyes 
(Champaña-Ardenne), després es llança a Yonne a Sen  t (Bor-
goña) que és un afl uent del Sena.
- El Loing que neix a Sainte-Colombe-sud-Loing (Borgoña) i que 
es llança al Sena a Saint-Mammès (Sena i Marne).
- El Lunain la font del qual es troba a Égriselles-li-Bocage (Bor-
goña) i que s’incorpora al Loing a Episy.
- El Voulzie que neix a Voulton i es llança el Sena a Saint-*Sauveur-
lès-Bray. 

El primer aqüeducte construït per transportar aquestes aigües 
va ser l’aqüeducte de La Vanne (el 1874 per Eugène Belgrand), 
gairebé voreja el seu riu sobretot el seu trajecte després passa 
pel bosc de Fontainebleau, abans d’acabar el seu a curs passa 
per Chevilly-Larue, l’a Haÿ-els-Roses, Cachan, Arcueil, Gen  lly i 
fi nalitza a París. L’aqüeducte del Loing i el Lunain, construït el 
1900, s’incorpora a l’aqüeducte de La Vanne al bosc de Fontai-
nebleau. Finalment, l’aqüeducte del Voulzie, construït en 1925, 
s’incorpora al de La Vanne també al costat de Fontainebleau.
A Cachan, l’aqüeducte de la Vanne i el del Loing i el Lunain se 
separen, aquest úl  m va cap a l’oest sobre el pont aqüeducte 
del Loing i el Lunain mentre que l’aqüeducte de la Vanne segueix 
cap al nord. 

EL SISTEMA HIDROLÒGIC I D’AQÜEDUCTES DE LA ZONA

R24

És en aquest edifi ci del XIVè districte on s’acaba l’aqüeducte Médicis. 
La distribució de les aigües del Rungis portada fi ns a la Casa del Fon-
tainier no va deixar d’evolucionar entre el segle XVII i el XIX: principal-
ment des  nades als Jardins de Luxemburg al principi, es van distribuir 
a con  nuació en els 3 pe  ts tancs subterranis del Pavelló, allí tenia 
aigua per al rei, el per als religiosos i el per al poble. Sobre 900 a 1.000 
m3 que arribaven diàriament, la distribució era respec  vament del 
41%, 31% i 28%.

El 1845, es va construir el major tanc (fotografi a al costat) capaç de 
contenir 1.030m3 d’aigua. Consta de 5 fi leres de 13 columnes espa-
iades de prop d’1,50m, el límit màxim per la seva banda es troba a 
una altura de prop de 2,70m però el nivell de l’aigua no sobrepassava 
1,50m. Es transportava una part del preciós líquid a con  nuació cap a 
l’altre tanc situat carrer de la Estrapada i elevada gràcies a una bomba 
amb foc. Aquesta sala es va donar de baixa en 1874 en l’obertura del 
tanc de Montsouris.

Es van construir progressivament tres “xarxes secundàries” d’aqüeduc-
tes: l’aigua per al rei arribava fi ns al Palau Real (riba dreta, mitjançant 
el nou pont), anomenada “de l’empresari” bifurcava cap a l’est (Valle 
de gràcia després Jardí de les Plantes) i l’aigua per proveïa a la ciutat 
provenia de fonts que arribaven de la muntanya Santa-Geneviève de 
l’est fi ns al lloc.

R27 Maison Fontainier

R26 Tanc Maison Fontainier

R25. Tanc situat Av. René Coty
El registre 25 es diu Mirada a Montsouris, es trobava sota l’actual esco-
la maternal 77 carrer de la Tombe-Issoire, a l’angle del carrer de Alésia i 
el carrer de la Tombe-Issoire (s.XIV) hi ha el registre 23, situada al pe  t 
parc Calli de l’Emperador Valen  nien (s.XIV) s’havia enterrat la zona a 
mitjans del segle XIX, en el moment de la creació de la línia de Segells 
(subs  tuïda avui per la RER B). Aquest registre es reconstrueix el 1996
Fotografi es de l’interior, preses des de la reixeta d’entrada i des de la 
part baixa.
Al barri entorn d’aquest registre, es poden percebre restes de l’aqüe-
ducte Médicis i de l’aqüeducte gaŀloromà que li era paraŀlel. 

Registre 14. Situat al bulevard Jacques de Raspalls (Arcueil), sota el 
pont aqüeducte de la Vanne.
Registre 13. Situat prèviament del pont aqüeducte.
Situació rue Maxime Bacquet (Arcueil), sempre sota el pont aqüeducte 
de la Vanne.

R23
Fotografi a de la cascada que proveeix el llac del 
parc, és per això que serveixen avui les aigües de 
l’aqüeducte Médicis.
Registre 21, a prop el camí de Arcueil, destruït, 
estava a la Ciutat Universitària (s.XIV). Segons 
l’an  c mapa (al costat), el registre n° 21 es tro-

bava al voltant de l’actual Casa de Japó. Aquest extracte de pla de París 
és d’altra banda molt interessant ja que hi ha diversos temes tractats 
en aquest lloc: “Ferrocarril de Cinturó”, “Derivació de la Vanne”, “Deri-
vació del Loing i el Lunain”, “Pendent de les Carreres”, així com un altre 
“Registre” de l’aqüeducte de la Vanne(enmig de la imatge següent).R22

ANÀLISI GRÀFIC DE L’AQÜEDUCTE DELS MÉDICIS

1. el Sena
El Sena és un dels més importants monuments del territori parisenc, 
element simbòlic i idèn  c de la ciutat, com el Tàmesi a Londres, o el 
Tevere a Roma; més que el Spree a Berlín. El Sena sobre el seu traçat 
és el lloc de collita d’aigües que vénen d’una conca molt ampla sobre 
centenars de quilòmetres més enllà de París. Durant molt de temps 
l’aigua va treballar la geologia i va dibuixar la forma de la Ile de Fran-
ce. També va cons  tuir les oportunitats i les possibilitats d’apropiació 
del territori pels seus habitants i les seves ac  vitats i, en general, les 
oportunitats i les possibilitats de producció de la ciutat; les oportuni-
tats i alhora els límits.

2. Viure amb el risc
Paris és una ciutat inundable, tots sabem d’experiències de crescudes 
del Sena. Viure amb l’aigua implica doncs, en primer lloc, prevenir els 
efectes de les crescudes, de re introduir en el territori metropolità 
sistemes efi caços d’evacuació d’aigües pluvials segons les realitzaci-
ons més avançades en l’àmbit de l’enginyeria.

3. Viure amb la naturalesa
L’aigua també és un recurs per millorar el medi ambient: prevenir 
inundacions implica construir tancs, i també zones humides on la bi-
odiversitat pot desenvolupar-se. Les riberes dels rius principals, pe-
 ts rius que irriguen la conca del Sena, que cons  tueixen corredors 

ecològics; són un recurs paisatgís  c d’una importància fonamental.

4. Una an  ga infraestructura
L’aigua és també una infraestructura important pel transport. Un  -
pus de transport que es torna interessant quan es plantegen límits 
d’emissió de CO2. La sèrie de ports al llarg dels rius principals sugge-
reix una organització de la logís  ca de la Ile de France totalment dife-
rent d’altres grans ciutats directament sobre l’aigua: més distribuïda, 

més a prop de les zones d’ac  vitats, més apte pel reg del teixit me-
tropolità per al servei de la comunicació dels productes de consum.

5. Disposi  us de protecció
Amb mo  u de les crescudes centenàries, hi ha parts de la ciutat que 
són submergides per menys de 30 cm d’aigua, parts entre 30 cm i 1 
m, i parts per més del metre. Els disposi  us de protecció han de ser, 
òbviament, diferents segons les altures i segons l’ús funcional de les 
parts eventualment submergides. 
A les pàgines següents inves  guem les situacions principals recone-
gudes al llarg d’una porció del Sena (Sena Fase preliminar). Les u  lit-
zem per provar una sèrie de disposi  us que es poden considerar com 
a exemplars de les estratègies possibles segons el nivell que l’aigua 
pot aconseguir en cas de crescuda. Estudis més detallats podran mo-
difi car algunes de les imatges proposades. Segueix sent no obstant 
això molt important d’enfrontar-se amb el tema de l’aigua i posar a 
la prova la resiliència i la resistència dels teixits existents i més en 
general del sistema global.
La resiliència - un dels conceptes fonamentals en tot debat ecològic i 
en par  cular en tot debat pel que fa als canvis climà  cs, es refereix a 
la capacitat d’un sistema per deformar-se integrant l’esdeveniment, 
i de tornar de nou, a la seva confi guració anterior que les condicions 
van canviar. En el cas de les zones inundables això signifi ca treballar 
sobre els nous teixits existents i imaginant-se que puguin inundar-se 
sense massa danys i costos. En el cas de les zones humides hi ha fi ns 
i tot la possibilitat d’aprofi tar la presència de l’aigua per crear una 
nova naturalesa. El concepte de resistència es refereix al contrari a la 
capacitat de resis  r a l’esdeveniment desenvolupant disposi  us que 
eviten per exemple l’arribada de l’aigua, com a preses o aixecaments. 
Es tracta en qualsevol cas de formes d’adaptació que no eviten l’es-
deveniment i que ho integren en l’espai habitat.

Aqüeducte de La Vanne

Per creuar la vall del Bièvre, l’aqüeducte de la Vanne pansa pel 
pont aqüeducte de la Vanne que assenyala gairebé la frontera 
entre Arcueil i Cachan. Aquest monument de 38 m de cim es va 
construir sobre l’aqüeducte de Médicis, atès que es va construir 
paral·lel a l’aqüeducte gal·loromà avui gairebé desaparegut.

Després de passar per l’Annex del Pavelló la Porta de Arcueil, avin-
guda David Weill (s.XIV), passa per Gen  lly. En el fort de Montrou-
ge (situat a Arcueil com el seu nom no ho indica), al nord-oest del 
pont aqüeducte de la Vanne, els dos aqüeductes se separen. 

Les aigües dels aqüeductes de la Vanne y el del Loing y el Lunain 
s’aboquen en el tanc de Montsouris.
Un centenar de metres més avall, passen sota el Pavelló de la Por-
ta de Arcueil pròpiament dit, per això anomenat Servei de Correus 
de Arcueil, situat a 41 boulevard Jourdan (s.XIV).

ANÀLISI GRÀFIC DE L’AQÜEDUCTE LA VANNE DEL LOING I EL LUNAIN

Tanc de Montsouris

Porte d’Acueril

Vistes del pont aqüeducte del Loing i 
el Lunain de la part de l’est (fotografi a 
d’esquerra presa des del carrer E  enne 
Dolet) i de la part de l’oest (fotografi a de 
dreta presa des del carrer Camille Des-
moulins). En el 2on arc a l’oest, el munici-
pi a fet reaparèixer el Bièvre.

Aqüeducte del Loing i el Lunain

Es poden veure nombrosos ponts aqüeductes, al llarg del seu recorregut. Per exemple, la fotografi a presa a 
Foissy-sud-Vanne (Borgonya).

Millorar la qualitat de l’aigua és encara la principal preocupació de 
la conca del Sena-Normandia, malgrat el progrés real realitzat en els 
úl  ms trenta-cinc anys. L’aigua de les tempestes durant els períodes 
de fortes precipitacions con  nua creant problemes, causant que les 
aigües residuals s’aboquin directament als rius o sobrecarregant les 
plantes de tractament, i disminuint, per tant, la seva efi ciència.
La contaminació de font no puntual, prové de l’agricultura i de les zo-
nes urbanes, i és encara un gran problema, ja que les concentracions 
de nitrats, plaguicides i metalls pesats con  nuen augmentant.
Fa només quaranta anys, e riu Sena fou declarat “mort”. Els nivells de 
contaminació industrial i agrícoles eren perillosament alts. Els peixos 
na  us havien desaparegut, la vida vegetal estava agonitzant, i l’aigua 

era perillosa per banyar-se. Avui, no obstant això, el riu i els seus vol-
tants han estat rehabilitats. La ciutat de Paris, inclús organitza com-
pe  cions de pesca les tardes d’es  u. Aquest canvi espectacular va 
començar amb el reconeixement, el 1964 de sis conques fl uvials com 
unitats hidrològiques naturals de la França i la creació de sis agències 
hidrològiques per una ges  ó adequada. Els problemes persisteixen, 
especialment la contaminació per nitrats procedents dels fer  litzants 
i la con  nua desaparició de zones humides. És per això  que la prime-
ra estratègia referent al sistema de l’aigua va dirigida a la preservació 
dels rius i sistemes fl uvials, mitjançant diverses actuacions: deixant 
que puguin créixer i decréixer, introduir sistemes auto-netejadors, 
creació de zones humides, creació de parcs fl uvials... DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA POTABLE A LA REGIÓ DE PARÍS.

CURS DEL BIÈVRE.

Sistema hidrològic.
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