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» Dossier de Premsa 

22 de març de 2014 

 

www.bcn.cat/media 

Barcelona recupera la Torre de les Aigües del Besòs 
 

 
 

 

» La rehabilitació de la Torre de les Aigües del Besòs, de 60 

metres d’alçada i 12 de diàmetre, és una de les referències del 

passat industrial del Poblenou 

 

» L’edifici serà gestionat per l’Arxiu Històric del Poblenou que 

organitzarà visites guiades i portes obertes durant el mes 

d’abril. 
 

» La rehabilitació ha durat tres anys i ha suposat una inversió 

de 3,5 milions d’euros 
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» Dossier de Premsa 

Torre de les Aigües del Besòs 

 

 

» Un equipament de gran valor patrimonial 

 
La Torre de les Aigües del Besòs i l’Antiga Casa de Vàlvules és un conjunt patrimonial situat a 

la Plaça Ramon Calsina que ha estat rehabilitat recentment. El seu gran valor patrimonial 

queda reflectit en el catàleg del patrimoni historicoartístic de Barcelona.  

 

L’Ajuntament de Barcelona, Aigües de Barcelona, els antics treballadors de Macosa i les 

entitats culturals i veïnals del Poblenou s’han implicat per aconseguir la rehabilitació de la Torre 

de les Aigües del Besòs i alhora, recuperar-la pel barri per posar en valor el passat històric 

industrial del Poblenou i fer-ne difusió a tots els ciutadans com a part de la cultura d’un territori.  

 

El conjunt de la Torre de les Aigües del Besòs: la Torre i la Casa de Vàlvules representen una 

singularitat dins el patrimoni industrial del Poblenou i del conjunt de la ciutat de Barcelona: 

 

 Aspectes urbanístics. És el darrer element patrimonial que se situa prop de la línia de 

costa de llevant a Barcelona. Un cop materialitzades les dues transformacions urbanes 

del front marítim de la ciutat –arran dels Jocs Olímpics del 1992 i del Fòrum 2004- resta 

com un element simbòlic, marcant un espai de frontera entre el vell teixit del Poblenou i 

les noves actuacions dels darrers anys, com el Parc de Diagonal Mar o les noves illes 

d’Eixample en el territori transformat. 

 

 Tipologia i composició. Es tracta d’un model arquitectònic innovador, especialment 

reflectit a la Torre, completament diferenciat d’altres torres d’aigua construïdes a Europa 

en aquest mateix període (darrer quart del segle XIX). 

 

 Sistema estructural. La concepció i el disseny de l’estructura s’ha mantingut inalterable 

fins a l’actualitat i representa la màxima expressió en la utilització de la volta catalana. 

Totes dues construccions estan realitzades en maó massís, sense mamposteria de 

pedra, així com tota l’estructura de la construcció que està concebuda a base de 

material ceràmic. Únicament apareixen les bigues d’acer com a 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. És el sistema constructiu tradicional del darrer quart del segle XIX: 

la volta catalana. Cal remarcar 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 

envolta el dipòsit. 

 

El conjunt patrimonial és, per la seva tipologia, concepció constructiva i estructura, un exemple 

molt important en l’arquitectura industrial del segle XIX a Catalunya que calia preservar. 
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» Dossier de Premsa 

Torre de les Aigües del Besòs 

 

 

La restauració i la rehabilitació de la Torre de les Aigües del Besòs ha durat tres anys (2010-

2013) i ha suposat una inversió de més de 3,5 milions d’euros comptant la posterior adequació 

per a nous usos culturals: 

 

- Aigües de Barcelona i Fundació Agbar han finançat la restauració amb una inversió 

econòmica pel “Sanejament i Rehabilitació del Conjunt de la Torre de les Aigües del 

Besòs i l’Antiga Casa de Vàlvules” : 3.253.707 €. 

 

- Ajuntament de Barcelona: ICUB (116.656 € ) i Districte de Sant Martí (94.214 €) per les 

obres d’adequació necessàries per dur a terme el programa de visites de la Torre de les 

Aigües: 210.870 €  

 

- Subvenció del districte de Sant Martí per la gestió del programa de visites a l’Arxiu 

Històric del Poblenou: 9.565 € 

 

A partir del mes d’abril, la Torre de les Aigües del Besòs celebrarà jornades de portes obertes 

per a tots els veïns i les veïnes que podran gaudir d’aquest nou equipament del Poblenou. La 

gestió d’aquestes visites anirà a càrrec de l’Arxiu Històric del Poblenou, una associació que es 

dedica a la recerca, arxiu i difusió de dades i documents (textos i imatges) sobre el barri del 

Poblenou.  L’Ajuntament de Barcelona cedeix l’ús de la Torre de les Aigües i la Casa de 

Vàlvules, que en un futur esdevindrà la seu de l’entitat. 
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» Dossier de Premsa 

Torre de les Aigües del Besòs 

 

 

» Una Torre vinculada a la història del Poblenou 
 

La Torre de les Aigües del Besòs fou projectada per l’arquitecte modernista Pere Falqués i Urpí 

(Sant Andreu de Palomar, 1850-Barcelona, 1916). Ocupa els antics terrenys del Taulat on 

s’aixecava la fàbrica Sociedad La Conchita. En aquest lloc s’instal·là un gran complex 

industrial per captar l’aigua del subsòl procedent de l’antiga llera del Besòs, prop de la seva 

desembocadura, i subministrar-la a través d’una important xarxa de distribució fins a Ciutat 

Vella i la part baixa de l’Eixample. Els estudis del projecte són el 1870 i les obres el 1880. 

 

La societat es constituí el 1881 amb el nom de Compañia General Anónima de Aguas de 

Barcelona, Ladera Derecha del Besós. La Torre de les Aigües es va lliurar definitivament per 

a l’explotació el1882. 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. 

 

Però el projecte mai es va portar a terme ja que l’aigua es salinitzà i va fracassar la idea inicial 

de l’explotació d’aigua de boca. L’empresa va fer fallida el 1888 i a través d’un procés concursal 

el 1892 tots els seus béns i concessions van passar a la societat anglesa Barcelona Besòs 

Waterworks Company Ldt. No va poder tirar endavant i el 1895 va ser adquirida per la 

Sociedad General de Aguas de Barcelona  (SGAB). La SGAB va orientar el sistema de la 

Torre del Besòs al proveïment d’aigua industrial, malgrat que moltes empreses de Sant Martí i 

de Sant Andreu ja s’abastien a través dels seus pous. La proximitat de la fàbrica metal·lúrgica 

de Herrería Nuestra Señora del Remedio, coneguda com a Can Girona, va ser decisiva. El 

1922 la societat Material  para Ferrocarriles y Construcciones S.A. (Macosa) -fruit  de Can 

Girona, el Crédito General de Ferrocarriles i altres accionistes- va adquirir a la SGAB el 

complex de la Torre de les Aigües, un solar de 19.000 m2 amb els edificis, la maquinària i una 

extensa zona 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 al sistema de defensa antiaèria. S'hi va instal·lar una bateria que 

tenien per missió protegir la fàbrica i el front litoral dels atacs de l’aviació feixista provinent de 

Mallorca. 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. 

 

Macosa se servia de l’aigua com a sistema de refrigeració per els seus dos trens de laminació 

fins a la seva desaparició el 1990. El 1989 Macosa i la Maquinista s’havien fusionat i el 1991 

van passar a ser part de Gec Alsthom, traslladant-ne la producció a Santa Perpetua de la 

Moguda. 
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Torre de les Aigües del Besòs 

 

 

Després dels Jocs Olímpics del 1992 va començar la reordenació urbanística de la zona. La 

fàbrica s’havia desmantellat i la Torre de les Aigües i la Casa de Vàlvules van quedar enmig 

d’un gran buit urbà. L’Ajuntament de Barcelona havia passat a ser titular d’aquests elements 

arquitectònics i Aigües de Barcelona, els antics treballadors de Macosa i entitats i veïns del 

barri van voler la recuperació d’aquesta icona del Poblenou. 

 

La Torre de les Aigües del Besòs 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. La Plaça on està ubicada rep actualment el nom de Ramon Calsina 

Baró (Barcelona, 1901-1992), pintor, dibuixant, il·lustrador i cartellista. L’artista va pintar la 

Torre de les Aigües en molts dels seus quadres i dibuixos com un símbol que l’havia marcat. 

 

     
Construcció de la Torre de les Aigües  Gravat de Can Girona 

 

 

» Rehabilitació de la Torre de les Aigües per a usos 

ciutadans i culturals 

 
El Projecte de rehabilitació i condicionament per a visites de la Torre de les Aigües del Besòs, 

ha estat promogut per l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa Aigües de Barcelona que van 

signar un conveni de rehabilitació el 2009. El projecte de restauració ha anat a càrrec dels 

arquitectes Antoni Vilanova i Eduard Simó amb la col·laboració dels arquitectes tècnics Joan 

Olona i Guillem Torres, i la geògrafa i historiadora Mercè Tatjer.  

 

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 
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Torre de les Aigües del Besòs 

 

 

com a part d'un complex industrial destinat a la captació, emmagatzemament i distribució 

d'aigua.  

La inauguració de la Torre de les Aigües del Besòs permetrà a través de visites guiades 

conèixer en el seu interior quin era el procés mecànic d’extracció d’aigua emprat al segle XIX i, 

alhora, gaudir d’un nou mirador que permet una visió panoràmica exterior per conèixer l’entorn i 

les grans transformacions urbanístiques del Poblenou. 
 

La rehabilitació ha garantit 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 cap dels 

elements originals, sempre i quan no impedissin l’accessibilitat, i s'ha procurat mantenir les 

pàtines i les textures en els materials 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. 

 

Intervenció a la Torre de les Aigües 

 
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. 

 
Reparació de voltes exteriors (escala – passera) 
En la recuperació de l’escala exterior, consolidació, restauració i rehabilitació,  s’ha dut a terme 

un laboriós treball d’adequació de les voltes que suporten l’escala i la passera exterior, reparant 

les voltes catalanes i incorporant les rajoles de ceràmica vidriada copiades del model original. 

 

Renovació de la coberta 
La coberta, donat el seu estat, pràcticament enrunada ha estat substituïda en la seva totalitat, 

reproduint 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. 

 
Noves escales de cargol per la comunicació interior 
La introducció de dues escales de cargol, convenientment diferenciades de les antigues gràcies 

a la utilització de l’acer galvanitzat, permet fer el recorregut interior per l’ull de la torre sense 

haver d'utilitzar l’escala exterior, que queda reservada per al manteniment. 

 

Intervenció a la Casa de Vàlvules 
 
L'objectiu és relacionar la vella estructura industrial amb els requeriments necessaris per 

convertir-la en un contenidor cultural. Ha d’explicar 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. 
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Torre de les Aigües del Besòs 

 

 

 

 

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. 

 

 

  
 

Plafons explicatius de la rehabilitació del conjunt patrimonial de la Torre de les Aigües del Besòs 
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» Dossier de Premsa 

Torre de les Aigües del Besòs 

 

 

» La museïtzació de la Torre de les Aigües del Besòs  
 

La Torre de les Aigües del Besòs emergeix com un element singular a l’encreuament entre el 

patrimoni de l’aigua i el patrimoni del Poblenou, i per aquest motiu el Museu d’Història de 

Barcelona (MUHBA) ha estat vinculat al projecte. 

 

El MUHBA ha impulsat en els darrers anys les recerques, exposicions i publicacions referides 

tant al proveïment d’aigua, com a l’espai en el qual es va forjar la modernitat industrial:  el 

Poblenou. El catàleg de l’exposició celebrada al saló del Tinell el 2011, La revolució de l’aigua 

a Barcelona. De la ciutat preindustrial a la metròpolis moderna, 1867-1967, comissariada 

per Manuel Guàrdia, va establir el marc general per a un tractament integrat del patrimoni de 

l’aigua a Barcelona. A partir d’aquest marc s’ha actuat tant a la Casa de l’Aigua de la Trinitat 

com a laTorre de les Aigües del Besòs, que forma part del patrimoni industrial del Poblenou. 

L’obra inclou, com a material fonamental per al projecte, una part específica dedicada a la 

història i l’interès patrimonial de la Torre, signada per Antoni Vilanova. 

 

La Torre de les Aigües es configura, doncs, com un element patrimonial de primer ordre, no tan 

sols per als barris al seu entorn, sinó per al conjunt de la ciutat. Per aquest motiu, és un 

element destacat en dues de les guies d’història urbana editades pel Museu, que han prestat 

una atenció especial a posar de relleu el seu valor. Es tracta de la guia Aigua/BCN, obra 

d’Ignasi Mangue, en la qual la torre ocupa el seu lloc dins del conjunt de sistemes històrics de 

proveïment de la ciutat, i de la guia Poblenou/BCN, obra de Mercè Tatjer i Salvador Clarós, 

que destaca la plena incardinació de la Torre dins del patrimoni industrial del Poblenou, amb 

referència específica al seu paper dins de la fàbrica Macosa un cop s’abandonà el projecte de 

proveir d’aigua la ciutat des del Besòs per la salinització dels pous. 

 

Actualment es prepara el projecte museològic i museogràfic, amb Antoni Vilanova i Mercè 

Tatjer com a comissaris de la proposta finançada en bona part per Aigües de Barcelona. La 

implicació del MUHBA en la concreció del projecte ha estat sol·licitada per aconseguir la 

perfecta incardinació del projecte museològic dins del tractament integrat del patrimoni de 

l’aigua de Barcelona, que va des de Barcino i el rec comtal medieval fins a les fonts del Consell 

de Cent i tots els sistemes moderns d’abastament d’aigua a la ciutat de Barcelona, sistemes 

que relacionen la metròpolis amb bona part de Catalunya.  

 

D’aquesta manera, la visió de Barcelona des del proveïment d’aigua, ha de permetre una 

mirada significativa al conjunt de processos de modernització de la ciutat. El paper del 

Museu s’estableix així com a pont entre l’estudi d’aquestes iniciatives concretes i la visió urbana 

de conjunt. S’ha posat també a disposició de l’Arxiu Històric del Poblenou, l’entitat que es farà 

càrrec de la gestió de l’equipament, per tal d’inserir els seus programes de visites dins de la 

programació general de visites a la ciutat impulsades pel Museu. El Museu compta així mateix 

amb un conveni amb la Fundació Maquinista i Macosa per elaborar d’altres itineraris i té el seu 

propi programa de visites al Poblenou.  
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» Projecte de la Maleta de Macosa  
 

La rehabilitació del conjunt patrimonial de la Torre de les Aigües del Besòs també ajudarà a 

donar conèixer un projecte educatiu creat a l’entorn de la fàbrica Macosa. 

 

La maleta didàctica de Macosa pretén acostar els docents i els alumnes a una fàbrica cabdal 

en el desenvolupament de  Poblenou i de la història de la industrialització a Catalunya. Els més 

de 150 anys d’història d’aquesta empresa, han produït molta documentació de tot tipus, de la 

qual s’ha fet una selecció per tal de poder explicar no només la història i evolució de la fàbrica 

sinó els processos industrials que s’hi desenvolupaven, els productes, la fàbrica en cada 

context econòmic i polític, les condicions de treball i l’impacte que va tenir en el territori. 

 

Aquest treball és fruit de la recerca de diferents arxius a nivell local (Arxiu de Sant Martí, Arxiu 

Històric del Poblenou) i nacional (Arxiu Nacional de Catalunya), així com de diferents 

institucions com l’arxiu històric de Comissions Obreres. Però una part important de la 

documentació és la història viva que han transmès alguns dels obrers que van treballar i viure a 

la fàbrica. Els testimonis escrits i orals que han aportat ajudaran a entendre què va ser i que va 

representar Macosa per als seus obrers i proporcionarà fonts primàries per desenvolupar 

diferents línies de recerca. 

 

La llarga trajectòria de la fàbrica permet desenvolupar molts aspectes. Malauradament, tot i ser 

una empresa cabdal, no ha estat mai estudiada en profunditat en totes les seves dimensions. 

És per això que, amb la informació disponible i en funció del que estableix el currículum 

d’Educació Secundària Obligatòria i el de Batxillerat, s’ha dividit la documentació en tres grans 

dossiers: la història del municipi de Sant Martí de Provençals i de la fàbrica (dossier 1), 

l’estructura de la fàbrica i els productes que es fabricaven (dossier 2) i el món obrer a Macosa 

(dossier 3). A aquests tres dossiers informatius se li afegeix la guia d’ús de la maleta didàctica, 

les fitxes seleccionades i la reproducció de 80 documents.  

 

La documentació que s’adjunta té la característica de ser molt variada, tant pel que fa al suport 

(entrevistes en vídeo, documentació, reproduccions,...) com pel format (notícies de diaris, 

fotografies, plànols, contractes,...). En la selecció s’ha tingut en compte els tres blocs temàtics 

desenvolupats en els dossiers, la varietat de formats, la relació amb el currículum educatiu i 

l’interès que pot despertar en l’alumnat. 

  

A l’hora de fer-ne ús, el propi alumnat podrà ampliar el fons documental a l’abast, ja que per 

una banda, encara es conserven alguns vestigis arquitectònics de la fàbrica, la Torre de les 

Aigües. A més, una passejada pel barri permetrà trobar indicis de la presència de l’empresa en 

el nom dels carrers o en la planificació d’alguna de les illes de les cases. Finalment, la 

integració dels antics treballadors en la xarxa social del barri són una font d’història oral que val 

la pena tenir en compte. 

 


