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Finalitza la rehabilitació de la Casa de l’Aigua de l barri 
de la Trinitat Nova, al districte de Nou Barris  
 

» Aquesta actuació ha comptat amb una inversió de 3,9  milions 
d’euros i l’espai serà un equipament de ciutat de r eferència 
com a centre d’interpretació de l’aigua i d’educaci ó ambiental 

 
» El barri de la Trinitat Nova ha tingut una inversió  de 30 

milions d’euros durant aquest mandat per tal de mil lorar la 
qualitat de vida dels seus veïns i veïnes 

 

» El barri ha tingut una inversió per càpita de més d e 4.000 
euros durant aquests quatre anys 

 
» Entre els principals projectes del barri destaquen la 

remodelació que ja està en la seva fase final; la r ecuperació 
del Pont dels Tres Ulls i de les feixes agrícoles; i les 
actuacions de millora al Pont de Sarajevo 
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» El barri de la Trinitat Nova ha rebut una inversió de 
més de 30 milions d’euros durant aquest mandat i 
compta amb una inversió per càpita de 4.054 euros 

 
El barri de la Trinitat Nova, al districte de Nou Barris, és un dels territoris que compta amb una 
renda familiar més baixa de la ciutat però també és dels que més inversió ha rebut per part de 
l’administració local, un total de 4.054 euros per càpita durant aquest mandat. Aquesta xifra 
incrementa en un 280% la mitjana de la ciutat de Barcelona, que és d’uns 1.068 euros per 
ciutadà. 
 
En total, el barri de Trinitat Nova ha rebut una inversió de 30,3 milions d’euros. Gran part de les 
actuacions han estat cofinançades entre l’Ajuntament de Barcelona i el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) que han servit per transformar el barri i millorar la qualitat 
de vida dels seus veïns i veïnes, eix essencial de les polítiques del govern municipal. 
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Les principals actuacions que s’han desenvolupat al barri han estat: 
 

• Obres de rehabilitació i adequació de la Casa de l’Aigua per posar en valor el patrimoni 
modernista del barri que esdevindrà un equipament de ciutat de referència com a centre 
d’interpretació de l’aigua i d’educació ambiental. 

• Remodelació del barri, que inclou per part de l’Ajuntament de Barcelona, les 
expropiacions dels habitatges afectats per patologies estructurals i els seus enderrocs i 
la urbanització de tot el sector. 

• A més, cal tenir en compte que també s’han desenvolupat diversos programes a nivell 
social.  

 
Totes aquestes actuacions s’emmarquen en la INICIATIVA URBANA (URBAN) TRINITAT 
NOVA 2007-2013, iniciativa seleccionada al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 i 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que les ha co-finançat. 

Finalment, es duen a terme d’altres actuacions que compten amb una inversió municipal i que 
són: 
 

• Creació d’un camí de connexió entre la Casa de l’Aigua i el castell de Torre Baró i el 
Parc de Collserola. En aquest espai s’aprofitarà per recuperar l’agricultura a la zona 
amb la creació d’unes feixes. 

• S’ha trobat el Pont dels Tres Ulls, un símbol del barri que es recuperarà després de 
dècades sepultat. 

• A l’abril comencen les obres de millora del Pont de Sarajevo que passarà a ser una 
porta d’accés a la ciutat verda i més amable. 

• Redacció del projecte de construcció del futur Casal de barri, després d’un concurs 
d’idees. 
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» La recuperació del patrimoni modernista del barri 
amb les actuacions a la Casa de l’Aigua 

 
L’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme tot un seguit d’actuacions per tal de rehabilitar la  
Casa de l’Aigua i el seu entorn. Aquestes han inclòs la consolidació i reparació estructural del 
conjunt edificatori modernista de la Trinitat Nova, actualment en desús, i l’adequació de l’espai 
exterior com a lloc per a desenvolupar activitats a l’aire lliure. Així, s’han executat obres en 
24.471 m2 amb un pressupost total de 3,9 milions d’euros.  
 

 
 
Aquest conjunt arquitectònic constituirà un nou atractiu cultural de la ciutat, ja que esdevindrà 
un equipament de ciutat de referència com a centre d’interpretació de l’aigua i d’educació 
ambiental en el que es faran activitats divulgatives de la matèria. 
 
Les actuacions dutes a terme a l’edifici han comportat la reparació de les lesions estructurals 
dels edificis i la seva adequació constructiva i la dels dipòsits per tal de poder habilitar un espai 
per a usos de pública concurrència. Aquí s’ha inclòs la consolidació, el reforç estructural i la 
resolució de patologies del conjunt, així com la impermeabilització de la coberta dels dipòsits. 
En total, han estat 3.105 m2 els beneficiats per aquestes obres.  
 
Els dos edificis que conformen el conjunt s’han unit a través d’un vestíbul fet amb vidre i fusta, 
que possibilitarà en el futur recuperar els dos edificis originals. A l’interior s’ha cobert la piscina 
de cloració amb fusta pel mateix motiu. També se n’han recuperat com a museu els dipòsits 
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d’emmagatzematge i distribució d’aigua, després d‘una restauració respectuosa amb la història 
i l’estil modernista, i un sanejament dels dipòsits i túnels.  
 
Pel que fa a l’entorn, s’està arranjant l’espai destinat a activitats a l’aire lliure en aquest àmbit, 
que ocupa una superfície de 20.198 m2.  
 
D’aquesta manera, l’Ajuntament rehabilita pràcticament tot el sistema hidràulic construït entre el 
1915 i el 1919, format per la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, el túnel que la connecta amb 
la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella per sota de la Meridiana, els dipòsits i sistemes 
d’emmagatzematge i la sala de claus, així com el pont dels Tres Ulls i una part del túnel que hi 
condueix i que es conserva a trams. 
 
 
Un dels primers edificis construïts amb formigó arm at a la ciutat 
Aquest edifici es va construir l’any 1917 segons projecte de l’any 1915 com a element 
infraestructural de la ciutat durant el segle XX. La seva rellevància rau bàsicament en la seva 
claredat arquitectònica i en la seva tipologia constructiva, ja que és un dels primers edificis 
construïts amb formigó armat a la ciutat. Per aquest motiu, està inclòs al catàleg del patrimoni 
arquitectònic de la ciutat amb un nivell C de protecció. 
 
El projecte original va ser redactat pels enginyers Felip Steva i Planes i Joan Sitjes per encàrrec 
de la Compañía de Aguas de Barcelona. L’encàrrec pretenia millorar les condicions higièniques 
del subministrament d’aigua a Barcelona, després que l’any 1914 es produís una epidèmia de 
tifus a la ciutat.  
 
El complex estava format per una estació elevadora –situada al barri de la Trinitat Vella-, uns 
pavellons de cloració i un dipòsit situats a la Trinitat Nova i un túnel subterrani que connectava 
ambdues instal·lacions i es perllongava en direcció a Collserola. L’any 1989, les instal·lacions 
hidràuliques van quedar en desús i l’equipament va quedar tancat.  
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» La remodelació del barri encara la seva fase final 
 
La Trinitat Nova està encarant la fase final del procés de remodelació del barri, després que 
l’any 1999 se signés un conveni entre l’Incasòl, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de 
Veïns de Trinitat Nova per tal de substituir 892 habitatges que havien quedat obsolets des del 
punt de vista constructiu per diferents patologies estructurals. L’àmbit d’actuació està entre els 
carrers Palamós, Tamariu, Aiguablava, Llosa i Sa Tuna.  
 

 
 
Segons aquest conveni, l’Ajuntament de Barcelona s’encarregava de tres tipus d’actuacions: 
les expropiacions dels habitatges, els enderrocs i la urbanització de vials i zones verdes de 
l’entorn. Mentre que l’Incasòl s’encarrega de la construcció dels nous edificis d’habitatges que 
havien de permetre els reallotjaments dels veïns dels blocs afectats. 
 
Des de l’any 2003 i fins ara, s’han substituït un total de 737 habitatges en diferents fases del 
procés de remodelació. Les famílies que han optat pel reallotjament han estat 594 i han estat 
reallotjades als nous blocs de Chafarinas, 60; edificis del carrer Aiguablava; Bloc C, Bloc B1 i 
B2 i el Bloc G1, així com a d’altres habitatges de protecció oficial a altres punts de la ciutat. 
Actualment, està construint-se el Bloc D, que consta de set escales amb un total de 103 
habitatges i que conformen els pisos necessaris per a finalitzar el procés de reallotjament. 
 
Pel que fa als enderrocs que ha executat l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2011, s’han 
enderrocat un total de 10 edificis. Pel que fa a les expropiacions, des de l’any 2003 s’han 
invertit 29,6 milions d’euros, dels quals 14,5 s’han dut a terme des de l’any 2011. Actualment, 
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es troben en fase d’expropiacions 60 habitatges més. Els seus ocupants, en funció de l’opció 
que triïn, podran ser reallotjats als nous habitatges en construcció.  
 
A més dels enderrocs, el consistori també fa les corresponents urbanitzacions dels carrers de la 
zona. En els darrers anys, s’han anat urbanitzant, per fases, els carrers de Platja d’Aro, 
Tamariu, Aiguablava, Palamós, S’Agaró i Sa Tuna. A més, s’ha dut a terme la urbanització de 
l’illa de connectivitat del barri amb l’avinguda Meridiana i l’adequació dels accessos als 
habitatges amb façana a l’avinguda Meridiana. També s’han urbanitzat els espais entre blocs i 
les zones verdes de l’entorn. En total, s’han urbanitzat 72,184 m2 de superfície que han 
suposat una inversió de 10,1 milions d’euros. 
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» El Pont dels Tres Ulls tornarà a lluir com a símbol  al 
barri de la Trinitat Nova 

 
L’Ajuntament de Barcelona recuperarà el pont dels Tres Ulls, que va ser sepultat a la dècada 
dels setanta, després de confirmar que està intacte. Així, aquest simbòlic aqüeducte que 
connectava el barri de Trinitat Nova amb Collserola tornarà a ser una icona visible per als veïns 
de l’entorn. Aquesta actuació s’emmarca en el projecte de rehabilitació de tot l’itinerari i 
renaturalització de l’entorn. Aquesta actuació tindrà una durada d’uns dos anys i la inversió 
prevista és d’uns 2 milions d’euros. 
 

 
Aquest pont es va construir a principis del segle XX quan la Societat d’Aigües de Barcelona va 
decidir dur a terme un projecte que portaria les aigües de l’estació de bombeig de la Trinitat 
Vella fins a Vallcarca. El pont dels Tres Ulls era el punt més elevat de l’aqüeducte alt de 
Montcada i servia per salvar un barranc a la serra de Collserola. Era un aqüeducte molt 
característic pels tres forats que té i que recorden tres ulls i que eren els que deixaven pas a les 
avingudes d’aigua que baixaven dels torrents de la muntanya.  
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» Noves feixes agrícoles a la ciutat 
 
L’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci del Parc de Collserola, ha iniciat 
els treballs de configuració d’un nou itinerari i un punt d’accés des del barri de Trinitat Nova fins 
al Parc Natural de la Serra de Collserola, així com la recuperació paisatgística de la zona amb 
la implantació de diverses feixes agrícoles. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de 
190.000 euros 
 

 

 

 

 
Els treballs permetran configurar un nou itinerari i un punt d’accés des del barri fins al Parc 
Natural de la Serra de Collserola, així com aprofitar la vessant agrícola de la zona amb la 
implantació de feixes actualment en desús. Per aquest motiu, es recuperaran diferents feixes 
agrícoles per millorar la qualitat paisatgística i la diversitat natural d’aquest racó del parc fins 
ara degradat. 
 
Aquest és un projecte que incorpora l’execució d’un camí que connecti l’entrada de les feixes 
amb el sender existent, que arriba fins al mirador de Torre Baró. També es pretén condicionar 
dues parcel·les per a la implantació d’arbres fruiters, així com executar un sistema de reg que 
permeti dotar d’aigua les parcel·les agrícoles. Tot plegat per millorar la imatge i l’estat d’aquest 
indret que, a causa de la seva posició en un extrem del parc, és de difícil accés, està limitat per 
les infraestructures viàries i ha estat poc identificat com a part de Collserola. 
 
Gràcies a aquesta actuació, la Casa de l’Aigua i el Castell de Torre Baró es connectaran 
mitjançant l’obertura d’un sender que unirà el carrer de Riudecanyes amb el carrer 
d’Aiguablava. Aquest camí constituirà un nou punt d’accés a Collserola que permetrà establir 
un itinerari entre aquests dos equipaments.  
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» El pont de Sarajevo esdevindrà una porta d’entrada 
verda a la ciutat de Barcelona 

 
Una altra de les millores previstes al barri de la Trinitat Nova és la reforma del pont de 
Sarajevo, que s’iniciarà la segona quinzena d'abril amb una durada de 6 mesos i amb un 
pressupost de prop d’1’1 milions d’euros. Aquestes actuacions resoldran el caràcter prioritari 
per a vianants d’aquest pont, reforçant el seu caràcter com a punt de trobada i encaix entre els 
barris de Trinitat Nova (Nou Barris) i Trinitat Vella (Sant Andreu) amb un disseny de plataforma 
única. L’àmbit és de 1.330 m2. 
 
El projecte permetrà una millor interacció entre vianants i vehicles i dota a l’espai de zones 
porxades amb vegetació, modificant la imatge del pont per singularitzar-lo com una de les 
portes de Barcelona i una continuació més dels connectors verds de Collserola. 
 
Així, els principals criteris per dur a terme aquesta actuació han estat: 
 

• Millorar la percepció de l’actual pont com a simple connexió entre barris per tal de 
transformar-lo en una porta d’entrada a Barcelona.  

• Considerar l’actuació de reforma i millora com a part d’un conjunt d’estratègies per a 
millorar aquesta porta d’entrada a la ciutat. 

• Dotar-lo de vocació d’espai urbà d’estada i que deixi d’estar considerat només com un 
vial. 

• Convertir-lo en un espai verd que forma part del conjunt de les vies verdes de 
Barcelona. 

• Incorporació del pont als espais de l’entorn recentment urbanitzats. 
• Incorporació d’iniciatives per a garantir la sostenibilitat i l’eficiència energètica i també de 

les noves tecnologies. 
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El concepte principal d’aquesta transformació és el de “pont verd”. Així, el projecte incorpora 
elements com és un mur vegetal que millora la qualitat del paisatge urbà i dóna continuïtat a les 
noves zones verdes recentment creades amb les obres d’urbanització que s’han executat als 
dos extrems del pont. També comptarà amb pèrgoles per a plantes enfiladisses que ampliaran 
l’espai verd disponible per al ciutadà tot afavorint la biodiversitat i que, juntament amb la 
incorporació de nou mobiliari, aconsegueixen un espai per a les persones generant espais 
d’estada i de passeig. 
 

 
 
Pel que fa a la il·luminació, aquesta s’ha triat segons criteris d’eficiència energètica i serà amb 
LEDs de manera que el consum sigui inferior i afavoreixi l’estalvi energètic. A més, també 
s’instal·laran plaques fotovoltaiques per a la captació d’energia. 
 
Els paviments tindran diferents prestacions i textures, ja que seran de llamborda, formigó i 
asfalt; i tindran un disseny discontinu que reforçaran l’ús preponderant del vianant i suggereixen 
una circulació a baixa velocitat al conductor del vehicle. Aquests també incorporaran noves 
tecnologies, seran fotocatalítics i Glow Stone.  
 

• Fotocatalítics: absorbiran els òxids de nitrogen i els transformaran en substàncies 
innòcues pel medi ambient, de manera que es reduirà la contaminació i a més, són 
autonetejants.  

• Glow Stone: també tenen propietats fotoluminiscents que suposen una font de llum 
ambient no depenent de fonts elèctriques, no tòxica i que contribueix a disminuir la 
contaminació lluminosa.  

 
El pont de Sarajevo es va inaugurar el 16 de març de 1991 i en aquell moment servia per 
comunicar dos barris amb poques alternatives de comunicació, com són Trinitat Nova i Trinitat 
Vella. El pont té una llargada de 70 metres i una amplada de 12 i compta amb dos carrils de 
circulació en cada sentit).  
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» La Trinitat Nova estrenarà un nou casal de barri el  
proper mandat a l’entorn de la Casa de l’Aigua 

 
L’Ajuntament de Barcelona també ha encarregat la redacció del projecte del futur casal de barri 
de la Trinititat Nova a un espai ubicat enfront de la Casa de l’Aigua, que està previst executar 
en el proper mandat. Es tracta d’un edifici de 928 m2 distribuits en dues plantes  amb una sala 
polivalent, espais per reunions i tallers, bucs d’assaig i un bar o cafeteria i comptarà amb un 
cost inicial d’1,5 milions d’euros.  
  
L’edifici es relaciona a través d’una plaça que dóna a l’accés principal. El projecte contemplarà 
que l’edifici i la urbanització de l’entorn es confonguin, de manera que els recorreguts i camins, 
les cobertes i places acostin als ciutadans a Collserola. Tot fent de mirador de la ciutat de 
Barcelona.  
 
La planta baixa s’integrarà en l’espai públic. I és que els paviments de la urbanització faran de 
coberta de l’edifici. La llum cenital i el joc d’alçades ajudaran a donar caràcter a cada espai. 
Comptarà amb un jardí interior i un lluernari que il·luminarà les zones soterrades. Els talusos 
perimetrals faran d’espais de transició incorporats al propi equipament de la plaça. 
 
Amb aquest equipament es potenciarà la revitalització dels sistemes socials: Casa de l’Aigua, 
horts urbans i l’espai públic com a espai d’ús. A més, es renatularitzaran els espais urbans i 
infraestructures per a consolidar la xarxa de corredors verds. D’aquesta manera, es trencarà la 
frontera entre Trinitat, el Parc del Besòs i el Parc de Collserola. 
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» Programes socials destinats al foment de l’ocupació , 
de promoció del comerç i adreçats a infants i joves  

 
A més de les actuacions de caire urbanístic, al barri també s’han desenvolupat diverses 
iniciatives socials per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri. Aquestes 
han anat adreçades principalment a un dels eixos essencials de les polítiques del govern 
municipal, que és la formació i l’ocupació. Però també s’han desenvolupat iniciatives a nivell 
comercial i destinades a infants i joves del barri. 
 
Pel que fa a la formació i l’ocupació, s’han dut a terme cursos per a la formació i capacitació 
dirigits específicament a dones del barri amb especials dificultats amb l’objectiu d’afavorir la 
seva inserció sociolaboral mitjançant una atenció integral i la capacitació professional becada 
en els àmbits de serveis a les persones i l’hoteleria. En total, han estat 55 les dones 
participants.  
 
A més, també s’ha treballat en la mateixa línia amb col·lectius amb especials dificultats per tal 
de millorar el grau d’ocupabilitat de la població de Trinitat Nova en situació d’atur i amb risc 
d’exclusió social mitjançant la realització de projectes d’inserció laboral que contemplen la 
capacitació professional, la formació i la contractació laboral per un període de 6 mesos. Els 
veïns beneficiats per aquests projectes han estat 113.  
 
En relació amb la dinamització comercial del barri, s’ha treballat per millorar la cohesió del 
col·lectiu de comerciants mitjançant la constitució i el suport a la posada en marxa de 
l’Associació de Comerciants. D’aquesta manera, es busca incrementar la competitivitat del 
comerç tradicional i de proximitat de Trinitat Nova a través d’accions de formació, 
assessorament, millora de la gestió, aplicació TIC... A més s’han dut a terme diverses activitats 
i accions per promocionar el comerç i de vinculació comunitària amb el territori. Finalment, s’ha 
creat l’Associació de Comerç i empreses de Trinitat Nova.  
 
Les polítiques per a infants giren al voltant del Casal Infantil Trinitat Nova que és un espai 
educatiu per a infants, adolescents i les seves famílies que pretén ser un espai obert al barri, 
normalitzador i que garanteixi l’atenció a les necessitats socioeducatives específiques de cada 
infant. En aquest espai es fan tallers i activitats tant de tipus lúdic com educatiu i compta amb 
80 places.  
 
Pel que fa als joves, el Servei d’Informació i Orientació Laboral per a Adolescents i Joves de 
Trinitat Nova ha ofert serveis en l’àmbit laboral i de formació tècnic-professional.  
 
Finalment, també s’ha treballat en el Pla de Participació i Dinamització Comunitària. 


