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Presentació 

LA REVOLUCIÓ DE L’AIGUA A BARCELONA. 
AIGUA CORRENT I CIUTAT MODERNA, 1867-1967 
 

L’exposició La revolució de l'aigua a Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna, 1867-1967  
que el MUHBA, Museu d’Història de Barcelona inaugura el proper dimarts 1 de març i que 
es podrà visitar fins el 25 de setembre de 2011 al Saló del Tinell, a la plaça del Rei, 
analitza la revolució que l’aigua va significar per a la nostra ciutat.  La mostra se centra en 
els darrers cent anys, del 1867 al 1967, i explica tot un seguit de innovacions decisives 
que han multiplicat radicalment la disponibilitat de l’aigua pels ciutadans barcelonins. 
Aquesta transició ha culminat amb la conquesta de l’aigua pel seu ús i gaudi a l’àmbit 
domèstic, tot modificant radicalment la vida quotidiana dels habitants de Barcelona. 

 

El projecte s’inscriu en la línia d’exposicions centrades en tots els aspectes històrics que 
contribuïren a la formació de la Barcelona actual, dins el programa d’exposicions 
temporals sobre la Barcelona moderna i contemporània que organitza el MUHBA Museu 

d’Història de Barcelona. 
 

La revolució de l'aigua a Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna, 1867-1967 
s’emmarca dins el cúmul de canvis que anomenem Revolució industrial quan les noves 
formes d’aprovisionament van trencar els vells equilibris seculars entre aigua i ciutat. La 
perspectiva històrica ens fa apreciar les fortes implicacions tecnològiques, econòmiques, 
socials i culturals que han modificat radicalment la nostra relació quotidiana amb l’aigua.  
 

En una primera fase del procés, els nous requeriments es van resoldre fonamentalment 
amb la intensificació de les velles pràctiques preindustrials. A Barcelona, a partir de 
l’aprovació del projecte d’Eixample, es plantejà la necessitat de l’elevació mecànica de 
l’aigua. Anys després, seguint l’exemple d’altres grans ciutats, es van posar les bases de la 
transició cap al nou «model circulatori», en què subministrament d’aigua i sistema de 
sanejament s’equiparaven als sistemes arterial i venós. Calia un nou clavegueram per 
evacuar les aigües distribuïdes i calia un bon cabal d’aigua per garantir la neteja del 
clavegueram, molt especialment quan es generalitzà l’abocament dels residus de les 
latrines. 
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El sanejament era competència exclusivament municipal. Pel que fa a l’aigua, però, 
l’alliberament de les traves de l’antic règim i les expectatives de creixement urbà van 
propiciar que nombroses empreses incorporessin noves captacions i canvis tecnològics, 
amb un augment correlatiu de la pressió i formes de distribució molt més capil·lars.  
 

Els canvis decisius es van precipitar al tombant del segle XX, amb el procés de 
concentració empresarial i l’arrencada de la renovació efectiva del clavegueram. Un dels 
aspectes més nous i rellevants fou el procés d’incorporació de l’aigua als habitatges, amb 
els nous aparells sanitaris i espais de bany que van modificar profundament les pràctiques 
higièniques i van vehicular una nova cultura del cos. De tota manera, la permanència de 
les pautes de consum, la considerable resistència dels propietaris als comptadors i la 
marcada segregació social de l’espai urbà van allargar aquesta transició fins a 
començament dels anys setanta, quan van desaparèixer els últims banys i safarejos 
públics. En el mateix moment en què culminà la “conquesta de l’aigua” es va advertir ja la 
problemàtica dels “límits del creixement” pròpia del nou cicle.  
 
Àmbits de la mostra 

L’exposició es desenvolupa en 5 àmbits: 
 

LA REVOLUCIÓ DE L’AIGUA A BARCELONA. 
AIGUA CORRENT I CIUTAT MODERNA, 1867-1967 
 

EL FIL DE L’AIGUA: CONTINUÏTAT I DISCONTINUITAT 

L’AIGUA A LA BARCELONA PREINDUSTRIAL 

El Rec Comtal: l’Aigua productiva 

De les fonts de la ciutat a l’aigua de Montcada 

Els pous i les aigües brutes 

L’EIXAMPLE I L’ARTICULACIÓ D’UN NOU MODEL 

L’Eixample:reptes municipals i iniciatives empresarials 

La qüestió del sanejament 

Les dècades dels canvis 

Els projectes municipals frustrats i l’hegemonia de la SGAB 

INÈRCIES, CRISI I NOVES CAPTACIONS 

 Inèrcies i exclosos 

 De la “pertinaz sequía” a les noves captacions 

CAP A UN NOU CICLE: LA MEMÒRIA DE L’AIGUA 
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1 -EL FIL DE L’AIGUA: CONTINUÏTAT I DISCONTINUITAT 
L’aigua ha estat fonamental des de l’origen mateix de les ciutats. Les bases tecnològiques, 
molt estables durant mil·lennis, mostren una discontinuïtat fonamental que es precipita en 
les dècades al tombant del segle xx: una autèntica revolució de l’aigua que s’inscriu en el 
cúmul de canvis que hem anomenat Revolució industrial. 
L’aproximació històrica al cas de Barcelona mostra la profunditat i el caràcter sistèmic 
d’aquesta discontinuïtat, amb fortes implicacions socials, econòmiques, tecnològiques i 
culturals que han modificat radicalment la nostra vida quotidiana. Una transició que 
suposa, entre altres coses, la incorporació sistemàtica de l’aigua a l’àmbit domèstic i l’oblit 
progressiu de les velles cultures de l’aigua. 
 
2 -L’AIGUA A LA BARCELONA PREINDUSTRIAL 
Malgrat l’estabilitat de les bases tecnològiques de la llarga etapa preindustrial, cal 
remarcar les diferències cabdals entre la ciutat romana i la ciutat baixmedieval, a partir de 
l’any mil. Van ser les infraestructures de la baixa edat mitjana les que van formar la base 
del sistema tradicional de proveïment d’aigua que els creixements dels segles xviii i xix 
intensificaren i posaren en crisi. El nivell tecnològic assolit en els primers segles no fou 
clarament superat, a Barcelona, fins a la segona meitat del segle xix. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

L’aqüeducte romà. L’aqüeducte romà transportava les aigües de les fonts de Montcada. La 

canalització feia la major part del seu recorregut sota terra. Prop de la ciutat s’elevava per mitjà 

d’arcades, que li atorgaven un aspecte monumental. 
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El Rec Comtal: l’Aigua productiva 
Les grans canalitzacions romanes són l’expressió d’una desenvolupada organització 
política. A la ciutat romana, l’aigua canalitzada era essencialment pública. Les fonts i les 
termes n’eren els destins fonamentals. El declivi del poder imperial romà comportà, en la 
majoria de les ciutats, el deteriorament de les grans infraestructures i la multiplicació dels 
pous, que es convertiren en el proveïment d’aigua bàsic. Amb la formació del Rec Comtal 
per moure els molins, al segle xi, la nova aigua canalitzada va esdevenir productiva i 
generadora de rendes. 
 
De les fonts de la ciutat a l’aigua de Montcada 
La nova canalització per a les fonts de la ciutat, a partir del segle xiv, reflectia el nou 
poder municipal. Les fonts es concentraven a l’àrea més central, i l’aigua es distribuïa 
també a algunes institucions hospitalàries i religioses, i a un nombre reduït de cases 
privilegiades. Els barris més densos i actius de la ciutat eren els menys servits. Les 
escasseses recurrents van ser una preocupació constant i origen de noves iniciatives per 
assegurar i ampliar l’aprovisionament.  
No va ser fins a finals del segle xviii que alguns ciutadans van obtenir aigua de la ciutat a 
canvi d’una compensació econòmica, i durant la primera meitat del segle xix el nou 
aqüeducte de Montcada permeté una limitada expansió del subministrament privat i la 
formació d’un mercat incipient de plomes d’aigua.  
 

 
 
 
 
 
 

La ploma, una mesura poc precisa. 

La ploma era una mesura de cabal molt poc precisa, que variava 
força segons les localitats. Era una referència contractual, 

perquè de fet el subministrament era molt variable. La mesura 
del cabal es feia amb una plomera que tenia un joc de forats 

calibrats. 

 
Ploma de Barcelona: 2.200 litres/dia 

Ploma de Lleida: 2.160 litres/dia 
Ploma de Tarragona: 3.327 litres/dia 

Ploma de Reus i Valls: 2.459 litres/dia 

Ploma de Mataró: 7.405 litres/dia 
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Els pous i les aigües brutes 
L’aigua dels pous era abundant i bàsica en les activitats agrícoles i artesanals, i en els usos 
domèstics. Les noves activitats industrials en van fer un ús intensiu i creixent. Era, però, 
de salubritat més que dubtosa, especialment als espais domèstics de la ciutat 
emmurallada, on els pous es trobaven en els patis de veïns, a poca distància dels pous 
morts de les comunes, de manera que la contaminació per filtració era inevitable.  
Segons la teoria dels miasmes, les emanacions eren la via del contagi, i la pudor, el 
símptoma més immediat. A l’espai públic, per conjurar el risc, es procurava facilitar la 
circulació de l’aire i de l’aigua, augmentar el nombre de fonts, renovar les clavegueres, i 
pavimentar i regar els carrers. 
 

 
 
 

     

 
 
 
 
 

Restes arqueològiques d’una sínia d’origen baixmedieval 

al Raval, carrers Riereta-VistalegreFotografia: Arrago 
SL, Arqueologia i Patrimoni - MUHBA 

Teoria de la construcción de las ciudades aplicada al proyecto de reforma y 
ensanche de BarcelonaIldefons Cerdà, 1859Construcciones Civiles, caja 

31/08034 (legajo 8831-3)Ministerio de Cultura. Archivo General de la 
Administración 

Carro de matèries fecals. Los perfumes de Barcelona, 1875Arxiu Històric 
de la Ciutatde Barcelona. Fotografia: Pep Parer 
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3 -L’EIXAMPLE I L’ARTICULACIÓ D’UN NOU MODEL 
A totes les grans ciutats, el creixement de la població, els nous requeriments higiènics i 
l’estímul de les noves possibilitats tecnològiques van desencadenar un intens procés de 
canvis. L’aigua esdevingué, de fet, un producte industrial, però el principal impuls 
d’aquesta revolució no fou la demanda industrial, sinó els nous usos privats de l’aigua. En 
el cas de Barcelona, el subministrament de l’Eixample es configurà com el principal 
problema a resoldre i com l’autèntic desencadenant del procés. 
 
 

 
 
 
L’Eixample:reptes municipals i iniciatives empresarials 
El repartidor de Jesús, d’Aigües de Montcada, quedava a una cota massa baixa per poder 
subministrar aigua a l’Eixample. Tant el 1859 com el 1879 es van estudiar projectes 
d’elevació i dipòsit per solucionar aquest problema, però no es van dur a terme. 
La manca d’iniciativa municipal va facilitar l’eclosió de les empreses privades orientades al 
subministrament de l’Eixample. A les dècades dels setanta i vuitanta del segle xix van 
proliferar nombroses empreses d’envergadura molt diversa. La mateixa lògica del procés 
va portar el capital internacional, amb àmplia experiència i capacitat financera i tècnica, a 
dominar l’escena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una societat promotora privada, la Sociedad de 

Crédito y Fomento de Barcelona, va encarregar 
a Josep Oriol Mestres el projecte de la Torre de 

les Aigües per servir les primeres cases de 
l’Eixample. Es va construir el 1867. 

 

Josep Oriol Mestres, 1867 

AMCB Q127: Obres Majors- Foment, 
exped. 1825 Bis-C, any 1867 

Fotografia: Pep Parer 
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Entre 1885 i 1890, el gros de les canalitzacions va ser a càrrec de tres empreses. A partir de 

1891, la pugna quedà reduïda entre dues companyies. El 1881, els problemes de finançament de 

la Companyia d’Aigües de Barcelona van motivar l’entrada a l’empresa de la Société Lyonnaise 
des Eaux et de l’Éclairage, que comportà la constitució de la Societat General d’Aigües de 

Barcelona (SGAB). Aquesta anà absorbint les principals empreses subministradores i el 1896, 
amb el control de l’Empresa Concessionària d’Aigües del Riu Llobregat, aconseguí l’hegemonia 

gairebé absoluta entre les empreses privades. 
 

1. Cia. Aigües de Sants 

2. Concessionària d’Aigües 
del Llobregat 

3. Cía. de Aguas del Alto Vallès 
4. Cia. Aguas de S. Martín 

5. CGAAB (Besòs) 

6. Cia. Aguas de Montaña 
7. Empresa de Aguas del Bajo Vallés 

A. Soc. Palau, Garcia i Cia. 
B. CAB 

C. SGAB 
M. Martin, 2009 

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 

3 
6 

4 
5 

Concessionària del Llobregat 

SGAB 
CGAAB 
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La qüestió del sanejament 
Les crítiques de Cerdà a les velles clavegueres no es concretaren en un projecte. Les 
limitacions econòmiques i la indefinició del model a seguir comportaren greus carències en 
la construcció de l’Eixample, que va dependre durant decennis dels pous morts. No fou 
fins a la dècada dels vuitanta que es començà a plantejar efectivament el problema de la 
renovació del clavegueram. La formació d’una comissió, la redacció del Dictamen Previo i 
el projecte de sanejament de Pere Garcia Fària van definir, finalment, el nou model. La 
renovació efectiva, però, va haver d’esperar a les primeres dècades del segle xx. 
 

 
 
Les dècades dels canvis 
El debat i la realització del nou clavegueram coincidiren amb dècades de modernització i 
de canvi en les pràctiques quotidianes. La difusió del water closet i els progressos del bany 
domèstic van ser una revolució silenciosa, de ritmes difícils de determinar. A l’espai 
domèstic, el water closet era una solució costosa però indiscutiblement més confortable i 
més higiènica que la comuna tradicional. La difusió del bany, per contra, malgrat la 
defensa ben consolidada dels terapeutes, xocava encara amb certes malfiances 
higièniques i morals, i progressava amb lentitud. L’un i l’altre requerien nous dispositius 
sanitaris, dotació mínima d’aigua i noves infraestructures de sanejament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb el canvi de govern municipal es 

reactivà la renovació del clavegueram. 

Se’n poden comprovar els progressos 
a partir de 1902 amb la informació 

que aporten els diversos anuaris 
estadístics sobre les intervencions a la 

xarxa. 

Evolució del clavegueram a Barcelona, 
1903 i 1914 Anuario Estadístico de 

Barcelona 
Dibuix: S. Garriga 
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Els banys eren en general parcials i s’utilitzaven com una estratègia vigoritzant en la lluita contra 
diversos mals. Método de hidroterapia. Sebastián Kneipp, 1893. Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona. Fotografia: Pep Parer 

Els catàlegs dels magatzems El Siglo són un 

bon exponent de l’ampliació del mercat de 
consum. El mobiliari destinat a la neteja del 

cos reflecteix les noves pràctiques higièniques. 
Els nous sanitaris fixos són molt més cars i 

exclusius. 

 
Catàleg de Verdaguer y Compañía, 1904. Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona. Fotografia: 
Pep Parer 

Anuario de la Asociación de Arquitectos. 1908-

1909 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

Fotografia: Pep Parer 
Catàlegs dels Grandes Almacenes. El Siglo, 

1894 i c. 1900 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
Fotografia: Pep Parer 
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La immediata renovació del sistema municipal i la nova pressió de subministrament no van 
comportar un augment de l’oferta, que es va mantenir pràcticament invariable fins a la 

desaparició d’Aigües de Montcada a la dècada de 1980. 

Esquema general del nou sistema d’Aigües de Montcada: 1914-1920 (Gaceta Municipal: Tirada a 
parte de la información relativa al servicio municipal de aguas de Montcada, 1917). Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona. Fotografia: Pep Parer 

Memoria sobre las instalaciones de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 1925 
Aigües de Barcelona 
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Els projectes municipals frustrats i l’hegemonia de la SGAB 
Amb retard i escassa eficàcia, l’Ajuntament va provar de reprendre la iniciativa, va renovar 
els concursos d’aprovisionament d’aigua, va intentar progressar en les obres de 
l’aqüeducte alt i va obrir el debat sobre la municipalització, molt present durant els primers 
anys del segle xx en un gran nombre de ciutats europees. El marc legislatiu, el temor dels 
propietaris als nous impostos i la inestabilitat política no permeteren avançar gaire en 
aquesta direcció, i l’epidèmia de tifus de 1914 va comprometre greument el projecte, en 
posar en evidència les carències del servei municipal d’Aigües de Montcada. La immediata 
modernització d’aquests serveis no comportà un increment de l’oferta de l’aigua, de 
manera que es va deixar el camp lliure a la progressiva expansió de la SGAB. 
 
4 -INÈRCIES, CRISI I NOVES CAPTACIONS 
La nova distribució de l’aigua i el nou sanejament transformaren en pocs anys la vida 
quotidiana. El seu efecte, però, afectà d’entrada un nombre limitat de segments socials. 
Com en altres xarxes tècniques, el caràcter empresarial obligava a privilegiar els 
consumidors solvents per assegurar els retorns de les grans inversions necessàries. El 
creixement sostingut del subministrament i del consum es veié frenat per un llarg període 
de crisi i de grans dificultats. 
Després del dramàtic parèntesi de la Guerra Civil, les misèries de l’autarquia, les sequeres 
de la postguerra, així com la forta immigració, van agreujar encara més la situació i van 
motivar la febre de projectes dels anys cinquanta. La seva concreció va permetre que, a 
principis dels setanta, culminés la transició iniciada cent anys abans. 
 
Inèrcies i exclosos 
Encara que el creixement del consum i del nombre d’abonats a la SGAB va ser clar i 
sostingut, resultava força moderat en relació amb l’augment de la població. Les dificultats 
amb què es trobaven àmplies capes de la ciutadania per participar del nou servei 
resultaven ben visibles en la persistent dependència de l’aigua de les fonts, dels safarejos i 
dels banys públics. La localització d’aquests equipaments coincidia amb la dels barris més 
densos i populars, que mantingueren durant molt de temps les condicions insalubres del 
passat. Les noves perifèries obreres dels anys 1920 i 1930, d’altra banda, tenien un nivell 
molt baix d’urbanització i un accés molt limitat a les xarxes tècniques. 
 
De la “pertinaz sequía” a les noves captacions 
Acabada la guerra, després del parèntesi de la col·lectivització, la SGAB va reprendre el fil 
de les dècades anteriors. La desastrosa política econòmica de l’autarquia, les sequeres i 
les restriccions elèctriques provocaren grans dificultats en un subministrament que havia 
de fer front a un fort augment de la població i a pautes de consum més exigents. Les 
tensions d’aquests anys van conduir a les grans iniciatives de mitjan segle xx: la captació 
d’aigües superficials del Llobregat als anys cinquanta, que va ser el primer pas per a un 
aprofitament integral de les aigües d’aquest riu, i la portada d’aigües del Ter, que es va 
dur a terme als anys seixanta. Es tracta de dues aportacions cabdals que van permetre la 
definitiva modernització i generalització del servei. 
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5 -CAP A UN NOU CICLE: LA MEMÒRIA DE L’AIGUA 
El final de la transició de l’aigua coincideix sensiblement amb la publicació de l’Informe 
Meadows sobre els límits del creixement que marca l’inici d’un nou cicle, amb una nova 
problemàtica. La conquesta de l’aigua domèstica la fa assequible, abundant, ubiqua i 
instantània, però també invisible i desmaterialitzada en un moment en què cal tenir més 
presents que mai les limitacions i la materialitat dels ecosistemes terrestres. 
Encara som a temps de conservar la memòria i els testimonis fonamentals de la nostra 
cultura material, un patrimoni que ens ha d’ajudar a despertar i a mantenir la necessària 
consciència de la història de l’aigua. 
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Activitats al voltant de l’exposició 
 

LA REVOLUCIÓ DE L’AIGUA A BARCELONA. 
AIGUA CORRENT I CIUTAT MODERNA, 1867-1967 
 

Visita a l’exposició 
Adreçada a cicle superior de primària, secundària i batxillerat 
La visita a l’exposició permet donar a conèixer quines han estat les infraestructures que 
durant segles han abastit d’aigua la ciutat i els sistemes d’evacuació de les aigües 
residuals, així com també com l’abastament d’aigua i la propietat d’aquesta ha repercutit 
en la vida dels barcelonins. 
 

 
Objectius: 
• Analitzar el canvi d’ús de l’aigua en el pas de l’època romana a la medieval, de l’aigua 
pública de caràcter consumptiu a l’aigua productiva i generadora de rendes, malgrat la 
pervivència de les bases tecnològiques durant el període preindustrial. 
• Explicar com infraestructures per a l’abastament de l’aigua (el Rec Comtal i el 
Merdançar) contribueixen a la configuració de l’espai urbà i com durant l’època moderna 
es produeix una intensificació dels usos productius de l’aigua. 
• Situar els canvis que suposà la construcció de l’Eixample en l’abastament d’aigua, la 
construcció de xarxes de clavegueram i la intervenció de les empreses privades en la 
gestió de l’aigua. 
• Reflexionar sobre els canvis que suposà la introducció de l’aigua corrent en l’àmbit 
domèstic per a la vida dels barcelonins. 
• Utilitzar diferents fonts històriques (documentals, orals i patrimonials) per contrastar les 
informacions sobre l’evolució de l’equilibri entre aigua i ciutat. 
 
Punt de trobada: 
MUHBA - Plaça del Rei 
Durada: 
1’5 hores 
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AQÜEDUCTES, TERMES I CLAVEGUERES. ABASTAMENT, ÚS I EVACUACIÓ DE 
L’AIGUA A BARCINO 
Itinerari i taller adreçat a cicle superior de primària i secundària 
A Barcino es van construir aqüeductes, cisternes, pous i canalitzacions que feien arribar 
l’aigua a tots els punts de la colònia. Paral·lelament, la urbs estava dotada d’una xarxa de 
clavegueres que desaiguava fora muralles. A les ciutats romanes, l’aigua canalitzada era 
essencialment pública i es destinava fonamentalment a fonts i termes públiques, tot i que 
també podia arribar a algunes grans domus o alguns tallers de la ciutat. L’activitat consta 
d’un itinerari per conèixer les restes arqueològiques d’aquestes infraestructures i d’un 
taller per aprofundir en el coneixement de l’enginyeria romana de l’aigua. 
 
 

 
 
Objectius: 
• Explicar les principals restes arqueològiques de les infraestructures romanes de l’aigua 
conservades. 
• Explicar certs aspectes de la vida quotidiana dels romans vinculats a l’ús de l’aigua. 
• Analitzar el paper de l’aigua en el desenvolupament urbà de la ciutat de Barcino. 
• Buscar canvis i continuïtats al llarg del temps en l’enginyeria de l’aigua. 
 
Punt de trobada: 
MUHBA - Plaça del Rei 
Durada: 
2 hores 
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L’AIGUA AL MONESTIR DE PEDRALBES. UTILITAT I SIMBOLISME 
Visita adreçada a secundària 
A l’edat mitjana el monestir de Pedralbes s’organitzava com una població que mirava de 
ser materialment i econòmicament autosuficient. Així, el fet que en un lloc proper al mas 
Pedralbes hi hagués una mina d’aigua va ser determinant a l’hora de decidir fundar el 
monestir en aquell indret. La mina abastava d’aigua la font del claustre i la cisterna i 
regava els horts del monestir, que proporcionaven els aliments a les monges. L’aigua tenia 
també un valor simbòlic, paraula divina i element purificador en els rituals de l’Església. 
 

Objectius: 
• Relacionar l’abastament d’aigua del monestir amb la disposició dels espais i l’organització 
de la vida monàstica. 
• Relacionar l’ús pràctic de l’aigua i la seva simbologia en un recinte religiós medieval com 
el monestir de Pedralbes. 
• Explicar el funcionament pràcticament autàrquic del monestir a través del fil conductor 
de l’aigua. 
• Utilitzar diferents fonts històriques per contrastar informacions sobre la vida al monestir i 
l’abastament d’aigua a l’edat mitjana. 
 

Punt de trobada: 
MUHBA - Monestir de Pedralbes 
Durada: 
2 hores 
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POUS, FONTS, RIERES I SÈQUIES. L’ABASTAMENT D’AIGUA A LA CIUTAT 
MEDIEVAL I POSTMEDIEVAL 
Visita i itinerari adreçats a ESO 
Breu visita a l’exposició «La revolució de l’aigua a Barcelona» i itinerari pel cor de 
Barcelona per explicar de quina manera l’aigua productiva va configurar l’espai urbà 
preindustrial. Durant l’itinerari s’observarà, a partir de les restes de les traces urbanes 
medievals i modernes, que el rec Comtal i el Merdançar van esdevenir elements 
vertebradors dels espais econòmics urbans. Així mateix, es constatarà que el Consell de 
Cent es va preocupar per regular les canalitzacions d’aigua que abastien les fonts, en va 
controlar la higiene i va procurar una evacuació correcta dels residus. 
 

Objectius: 
• Explicar l’espai urbà preindustrial a partir de les infraestructures de l’aigua que hi havia a 
la ciutat medieval i moderna: l’aigua productiva del Rec Comtal i les fonts públiques com a 
expressió del poder municipal. 
• Situar el procés d’intensificació dels usos productius de l’aigua durant el segle XVIII que 
culmina amb la construcció de noves infraestructures per a l’abastament d’aigua, com 
l’aqüeducte Baix de Montcada. 
• Utilitzar diferents fonts històriques per contrastar informacions, valorar les seves 
aportacions i construir coneixement sobre la relació entre l’aigua i la ciutat al llarg de la 
història. 
 

Punt de trobada: 
MUHBA - Plaça del Rei 
Durada: 
2 hores 
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EL MUHBA TÉ EL SUPORT DEL CERCLE DEL MUSEU 

 


