
Memòria 
2019
Pel treball conjunt  
a barris i ciutats



El nostre propòsit

A la Fundació Agbar tenim el propòsit de millorar la qualitat 
de vida de les persones i el seu entorn, aportant propostes 
transformadores i generant un impacte real per mitjà de les 
nostres actuacions. Reconeixem l’experiència i la capacitat  
de les entitats que treballen al territori, i apostem pel diàleg 
i la col·laboració com a estratègia per afrontar els grans  
reptes que tenim al davant d’una manera més eficaç.
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Presentació  
del president

Ara fa tres anys vam iniciar un procés de reorientació estratègica de la Fundació Agbar i de renovació del Patronat, 

amb el convenciment que, per assolir un impacte més significatiu en els nostres objectius, calia revisar els principis 

i les línies d’actuació que ens guiaven i adaptar-los al context social del moment. Aquest procés va culminar amb 

el Pla Director, que des d’aleshores ha vertebrat la nostra activitat en dos grans eixos de treball: l’acció social 

i la cultura i l’educació. D’una banda, per continuar fent efectiu el compromís per millorar la qualitat de vida de 

les persones, responent a l’augment de la desigualtat social i l’empobriment de la població a Barcelona i l’àrea 

metropolitana. I de l’altra, per reconèixer el paper del Museu de les Aigües en el compliment del nostre compromís 

de promoure la cultura de l’aigua, la preservació del patrimoni històric que hi està associat i la sensibilització 

mediambiental, així com per ordenar les accions que portem a terme en aquest àmbit. 

Durant el tercer any de seguiment del Pla Director vigent, en l’àmbit de l’acció social hem llançat un nou programa 

de foment de l’emprenedoria social i hem consolidat i ampliat la col·laboració amb projectes centrats de 

manera preferent en els col·lectius en situació de major vulnerabilitat als barris de Barcelona i les ciutats de 

l’àrea metropolitana, on les dades socioeconòmiques revelen situacions més greus de pobresa, atur i manca 

d’oportunitats educatives. Treballem amb administracions, empreses i entitats socials arrelades localment perquè 

mitjançant el diàleg i unint recursos, coneixements i experiència som capaços d’afrontar els grans reptes socials 

d’una manera molt més eficaç. 

En l’àmbit de la cultura i l’educació, el 2019 hem celebrat el 15è aniversari del Museu de les Aigües amb un ampli 

desplegament d’activitats i noves propostes per enfortir la connexió amb la ciutadania dins i fora del recinte, la 

consolidació de col·laboracions i del treball en xarxa amb agents del territori, l’assentament de les bases del nou 

projecte educatiu i de la iniciativa Amics del Museu i la incorporació a la  Xarxa Global de Museus d’Aigua de la 

Unesco. Dues de les fites més visibles de l’any han estat la renovació de l’exposició permanent i l’obertura al públic 

de la reconstrucció de la cascada de la Casa Vicens, de Gaudí, al jardí del Museu.

Finalment, com a fet remarcable del darrer any també volem esmentar que, amb la intenció de disposar d’indicadors 

que ens permetin millorar les decisions relacionades amb les nostres intervencions, hem començat a avaluar 

l’impacte social i ambiental de les nostres activitats, tal com expliquem en un nou apartat que incorpora aquesta 

memòria d’activitats. 

Amb la publicació d’aquesta memòria ens plau tornar a oferir en un format clar, comprensible i detallat l’abast i els 

resultats de l’activitat anual de la Fundació Agbar.

Àngel Simon

President del Patronat de la Fundació Agbar
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Implicació
del patronat

Composició

Transparència i bon govern

PRESIDENT Àngel Simon Grimaldos
PATRÓ DELEGAT Ignacio Escudero Garcia 
PATRONS VOCALS Josep Bagué Prats, Margarita Becerra García, Felipe Campos Rubio, Alba Gómez López, Àngels  
Guiteras Mestres, Jaume Lanaspa Gatnau, Albert Martínez Lacambra, Inma Moraleda Pérez, Blanca Rosa Roca Asensio,  
Ciril Rozman Jurado 
DIRECTOR Eduard Pallejà Sedó 
SECRETARI José Mª de Paz Arias

El Patronat de la Fundació Agbar està integrat per professionals amb una reconeguda trajectòria en l’àmbit  

de l’aigua, el medi ambient, el compromís social, l’administració, la cultura i l’economia. 

La Fundació Agbar ha estat escollida com una de les més transparents d’Espanya en el darrer informe de l’entitat 

Compromiso y Transparencia, ja que compleix 19 dels 20 criteris avaluats per elaborar el seu rànquing anual.  

Aquest resultat ens situa al capdavant de les 118 fundacions analitzades en l’informe Construir Confianza 2018.

En la confecció d’aquest rànquing es valora l’esforç per difondre i publicar la informació rellevant de les 

organitzacions, tenint en compte la visibilitat, l’accessibilitat i que les dades siguin completes i actualitzades,  

entre altres aspectes analitzats. 

En aquest sentit, el darrer any hem renovat el web de la Fundació i hi hem consolidat tant l’estil de comunicació, 

clar i detallat, de les darreres memòries com dels informes econòmics, documents que es troben a l’apartat de 

Transparència i que expliquen de la manera més comprensible possible l’activitat que duem a terme.
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Fites
destacades

Trobada d’entitats socials  
de la Fundació Agbar 
El 24 de maig es va celebrar la trobada anual entre 

els representants de les entitats socials amb què 

col·laborem. L’acte, que va comptar amb l’assistència 

de més 200 persones, s’ha consolidat com un espai de 

diàleg per compartir coneixement, intercanviar idees i 

cercar sinergies per lluitar contra la pobresa, promoure 

l’ocupació de qualitat i crear oportunitats educatives. 

Llançament del programa 
Emprèn Social 
Amb la primera edició d’aquest programa de foment 

de l’emprenedoria social hem iniciat l’acompanyament 

a 7 iniciatives amb impacte, innovadores i socialment 

transformadores, per reforçar-ne el model de negoci i 

la viabilitat econòmica i contribuir d’aquesta manera a 

millorar les condicions de vida i la igualtat d’oportunitats 

de les persones amb situacions econòmiques i socials 

més desfavorables.

Primer informe d’avaluació 
d’impacte de l’acció social   
El 2019 hem implementat un sistema d’avaluació de 

l’impacte social propi i l’hem aplicat, per primer cop,  

a una mostra de 22 projectes del total de 50  amb 

què vam col·laborar el 2018. Els resultats ens han 

aportat dades precises sobre el perfil de les persones 

beneficiàries de la nostra acció social, mostren com hem 

contribuït a millorar-ne la qualitat de vida i ofereixen 

informació quantitativa i qualitativa rellevant per 

copsar l’impacte generat i reflexionar sobre l’adequació 

de les intervencions relacionades amb els reptes socials 

prioritaris de la Fundació.

Consolidació de les beques 
universitàries “Joves Talents” 
Amb la tercera edició d’aquest programa, ja en són  

15 els estudiants amb aptituds acadèmiques destacades 

i sense prou recursos econòmics que des del curs  

2016-2017 han rebut aquestes ajudes. Les beques 

cobreixen totes les despeses per estudiar graus 

relacionats amb la transformació digital, la innovació,  

la sostenibilitat i el desenvolupament social.

Disseny del programa 
d’apoderament de persones 
usuàries del Fons de Solidaritat 
El projecte ONA (Ocupabilitat, Necessitats bàsiques, 

Apoderament) respon a l’objectiu de reduir la situació 

de vulnerabilitat de persones usuàries del Fons de 

Solidaritat d’Aigües de Barcelona. Es tracta d’un 

programa innovador de dos anys de durada que 

combinarà la cobertura de necessitats bàsiques amb 

accions de millora de l’ocupabilitat. El seguiment 

de la situació de les persones beneficiàries, un cop 

finalitzada la intervenció, permetrà conèixer-ne 

l’impacte assolit.  

ACCIÓ SOCIAL
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Renovació de l’exposició 
permanent i obertura al  
públic del jardí amb la  
cascada de Gaudí  
L’actualització i ampliació de l’exposició permanent i 

l’obertura al públic de la cascada de la Casa Vicens, de 

Gaudí, reconstruïda al jardí del Museu de les Aigües 

han estat dues grans fites del 2019 que reforcen el 

compromís que tenim amb la divulgació dels valors de 

la cultura de l’aigua i el patrimoni que hi està relacionat, 

així com l’objectiu d’enriquir cada cop més l’experiència 

de les persones que visiten el Museu. 

Definició de l’estratègia  
del nou projecte educatiu 
Enguany hem redefinit el projecte educatiu del Museu 

per donar resposta a la necessitat d’alinear l’oferta 

amb les noves tendències educatives i els objectius 

socials de la Fundació. Aquest document, fruit d’un 

procés participatiu de treball i reflexió, estableix els 

valors, els eixos i les línies d’actuació en què es basarà el 

desenvolupament de la nova proposta educativa per als 

propers anys. 

Incorporació a la Xarxa  
Global de Museus d’Aigua  
de la UNESCO 
El Museu de les Aigües ha estat el primer museu 

d’Espanya que s’ha integrat en la WAMU-NET, l’acrònim 

en anglès d’aquesta xarxa internacional, que promou 

l’educació, la recerca i la divulgació en l’àmbit del 

patrimoni de l’aigua i la sostenibilitat. L’activitat de la 

xarxa, que aplega una seixantena d’institucions d’arreu 

del món, es regeix pels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de Nacions Unides i el programa Hidrològic 

Internacional de la UNESCO. 

Estudi del perfil de públic  
del Museu de les Aigües 
El 2019 hem fet una radiografia dels perfils, les 

inquietuds i les valoracions de les persones que  

visiten el Museu de les Aigües mitjançant una enquesta 

a 820 visitants. Les persones que hi han participat 

també han aportat propostes de millora que ens 

permetran adequar millor l’oferta de l’equipament  

a les expectatives i necessitats dels diferents tipus  

de públics. 

Primers passos d’Amics  
del Museu 
S’ha constituït un grup de treball integrat per persones 

que han treballat o treballen actualment a Aigües de 

Barcelona, amb la intenció d’aportar al Museu el seu 

coneixement i punt de vista en àmbits de recerca i 

activitats relacionades amb la divulgació històrica  

de la companyia. 

CULTURA I EDUCACIÓ
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Avaluacions

ACCIÓ SOCIAL
són dones

tenen entre 0 i 5 anys

no tenen formació*

són persones migrades de fora de la UE

són persones o famílies amb nivells reduïts d’ingressos

* No s’hi inclouen els infants per l’edat encara no han completat l’educació primària

1.   Benestar físic

2.   Desenvolupament personal

3.   Autonomia

4.   Benestar material 

5.   Inclusió social i relacions          

       interpersonals

Lluita contra la pobresa:

700.000 àpats | 2.300 pernoctacions | 17 lavabos adaptats 

| 24.000 hores d’acompanyament i activitats comunitàries

Ocupació de qualitat:

60% de les persones beneficiàries s’han incorporat al 

mercat laboral o segueixen un itinerari formatiu 

Oportunitats educatives:  

79% de les persones beneficiàries han superat amb èxit 

les formacions rebudes | 265 infants han pogut anar de 

colònies | 8 joves han pogut cursar estudis universitaris

Perfil de les persones beneficiàries

Principals aspectes  
de la qualitat 
de vida millorats  
en més persones

Impacte social assolit

53%
63%
42%
46%
71%

Principals 
conclusions 

de l’avaluació  
de l’impacte social  

dels projectes amb què 
vam col·laborar  

l’any 2018

Ens hem proposat conèixer el grau de sostenibilitat  
de les activitats que portem a terme mitjançant el  
càlcul d’indicadors ambientals, econòmics i socials.  

Amb aquesta intenció, el 2019 hem començat a  
avaluar l’impacte ambiental i socioeconòmic de les  
nostres intervencions, amb una mostra de 9 projectes 
d’acció social i de les activitats educatives del Museu  
de les Aigües. 

Avaluació de la 
sostenibilitat 
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CULTURA I EDUCACIÓ
són dones

tenen entre 36 i 45 anys

tenen FP, grau mitjà i/o estudis universitaris

resideixen al Baix Llobregat i a Barcelona 

visiten museus un cop al mes o cada sis mesos

60% amb la parella o en família,  

               amb infants menors de 14 anys

60% motivades per l’interès en la      

               temàtica i per recomanació

70% a l’exposició permanent, 40%   

              als jardins i 30% guiades*

*enquestes realitzades abans de l’obertura  

del nou jardí i de la cascada de Gaudí

Aspectes més ben valorats: 

atenció del personal | visites comentades | jardins | 

exposició permanent

Puntuació:  

El Museu de les Aigües rep una nota mitjana de 9 sobre 10

El millor de l’experiència al Museu: 

 “les màquines, els processos i la història”  | les activitats 

familiars i infantils

60% el recomanaran 

Perfil de les persones visitants (no escolars) 

Característiques  
de les visites

Valoració de les visites 

56%
33%
65%
67%
71%

Dades de l’enquesta 
resposta per 820 

visitants no escolars 
del Museu de les Aigües 
entre novembre de 2018 

i abril de 2019

Conceptes clau en la nostra avaluació de la sostenibilitat

Empremta hídrica: Aporta dades sobre l’ús directe i indirecte d’aigua dolça que ha implicat la realització 

d’una activitat, en un marc temporal concret i una àrea geogràfica específica. 

Empremta de carboni: Informa sobre l’emissió directa i indirecta de gasos d’efecte hivernacle associats als 

projectes i activitats analitzats. 

Anàlisi del cicle de vida social: Permet mesurar l’impacte socioeconòmic de les intervencions i avaluar si són 

rendibles en termes de sostenibilitat. Té en compte aspectes relacionats amb la salut i la seguretat, 

l’accés a recursos tangibles i el compromís amb la comunitat i l’ocupació.
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Abast de  
l’activitat

ACCIÓ SOCIAL

63 
aliances i col·laboracions

18.967  
persones beneficiàries directes de l’acció social

25  
de lluita contra  
la pobresa

23 
d’ocupació  
de qualitat

10 
d’oportunitats 
educatives

5  
altres

21 
de noves

51%  
dones

35%  
infants
(0-16 anys)

42 
de continuació

49%  
homes

14%  
joves
(17-30 anys)

43%  
adults
(31-64 anys)

8% 
gent
gran
(+65)
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46.739 
visites al Museu de les Aigües

32.666  
infants i joves participants en els programes educatius

5% 
educació
en el
lleure       

9% 
públic
familiar       

49% 
públic general

60% 
al Museu  
de les Aigües

37% 
públic escolar

18%  
a la planta
potabilitzadora

22%  
a l’escola

CULTURA I EDUCACIÓ
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Compromís 
amb l’acció 
social

El 2019 hem volgut consolidar la gran majoria de les col·laboracions 

iniciades els dos anys anteriors amb entitats del tercer sector que actuen 

als municipis de l’àrea metropolitana i als districtes de Barcelona, on es 

concentren els percentatges més elevats de població amb dificultats socials 

i econòmiques. Així mateix, hem ampliat el suport que oferim a projectes 

socials transformadors als territoris més desfavorits, amb l’establiment de 

noves aliances i el llançament d’Emprèn Social, un programa propi de foment 

de l’emprenedoria social.  

D’aquesta manera, des del nostre compromís amb l’acció social hem 

donat suport a 63 projectes i a 7 iniciatives d’emprenedoria social que 

contribueixen a lluitar contra la pobresa, a fomentar l’ocupació de qualitat  

i a generar oportunitats educatives.

   Col·laboracions que han format part de l’estudi d’avaluació de l’impacte social  

  Col·laboracions que han format part de l’estudi d’avaluació de sostenibilitat
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L’any 2019 ens hem implicat amb 25 projectes que donen resposta a situacions de manca de 
llar, deficiències alimentàries, dificultats per accedir a un habitatge digne, problemes de salut 
afegits, soledat i aïllament social, etc., que inclouen 7 col·laboracions noves.

Hem seguit involucrats en projectes amb què el 2018 vam fer possibles 2.300 pernoctacions 
de persones sense llar, el lliurament de 700.000 àpats i 24.000 hores d’acompanyament en 
situacions de gran vulnerabilitat i d’activitats comunitàries. El 71% de les persones que se’n van 
beneficiar van ser infants de 0 a 5 anys, i continuem treballant per reforçar iniciatives que lluitin 
contra la pobresa de dones i persones estrangeres, dos dels col·lectius prioritaris per a  
la Fundació.

Lluita contra 
la pobresa

El repte de la lluita contra la pobresa a Barcelona i l’àrea metropolitana

Col·lectius prioritaris
· Infants 
· Dones
· Persones estrangeres
· Persones en situació 
   d’atur

Municipis i districtes d’actuació prioritària basada en la renda bruta familiar disponible

Suport de la Fundació Agbar a projectes per combatre la pobresa

També donem suport a altres projectes amb incidència a tota Barcelona i l’àrea metropolitana, i a Tarragona
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Les persones en situació de pobresa extrema i que sobreviuen en situacions de gran precarietat 

han estat les principals destinatàries dels 10 projectes per cobrir necessitats bàsiques 

d’allotjament, alimentació i higiene amb què hem col·laborat. El nostre suport ha contribuït  

a proveir-los d’espais per pernoctar, aliments, serveis de dutxes i habitatges socials, entre  

altres accions.   

Lluita contra
la pobresa

Necessitats bàsiques: alimentació,  
higiene i habitatge

4.295
persones

4.968
infants menors de 6 anys

1.500  
pernoctacions d’adults 

sense llar i en situació de 

vulnerabilitat extrema 

15 
joves de 16 a 21 anys 

tutelats i extutelats 

allotjats i atesos en 3 pisos 

  Distribució de targetes precarregades per cobrir 
necessitats bàsiques d’alimentació facilitant l’adquisició  
de productes en establiments de proximitat
Creu Roja. Projecte de suport a l’alimentació
Àrea metropolitana de Barcelona

   Distribució de llet i cereals a infants de famílies  
en situació de pobresa
Fundació Banc dels aliments 
Àrea metropolitana de Barcelona

  Pernoctacions en un alberg d’acollida per facilitar  
el descans, la higiene personal i l’accés a alimentació  
Fundació Bonanit
Tarragona

 NOVA  Estades i acompanyament en pisos tutelats per 
promoure l’autonomia personal, social i laboral
Fundació Casa Sant Josep per a la lnfància
Tarragona
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Lluita contra
la pobresa

1.650
persones ateses

212.318 
quilograms d’aliments 

recuperats

  NOVA  Rutes per proporcionar aliments, roba i acompanyament 
emocional per alleujar situacions de persones sense llar  
Fundació Domus. Projecte “Voluntariat San Alberto 
Hurtado”
Badalona i districtes de Ciutat Vella, Sants Montjuïc i Gràcia 
(Barcelona) 

   Recuperació i distribució d’excedents de fruites i 
verdures en un projecte d’inclusió social que en redueix el 
malbaratament i promou l’accés a una alimentació saludable
Fundació Espigoladors
Àrea metropolitana de Barcelona
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Lluita contra
la pobresa

  Acompanyament a persones allotjades en habitatges 
socials vinculats a projectes d’inclusió per afavorir la 
convivència i la inserció laboral 
Fundació Hàbitat 3 
Districte de Sants-Montjuïc (Barcelona)

Atenció social i acompanyament en llars compartides per 
afavorir l’autonomia personal i millorar el benestar emocional 
Fundació Llars compartides. Projecte “Cohabitatge per  
a gent gran amb rendes baixes” 
Districtes de Nou Barris, Sant Martí i Gràcia (Barcelona) 

  Lloguer social en habitatges compartits per donar suport 
a processos de recuperació d’autonomia personal i afavorir la 
inclusió social 
Fundació Mambré 
Àrea metropolitana de Barcelona 

  Serveis de dutxes gratuïtes per a persones vinculades  
a 40 entitats socials del barri del Raval 
Gimnàs social Sant Pau. Cooperativa esportiva 
Districte de Ciutat Vella (Barcelona)

45
persones acompanyades 

i allotjades en 32 

habitatges

34
persones de més de 65 

anys amb rendes baixes 

en 9 llars compartides

15
persones en situació  

de vulnerabilitat en  

5 habitatges

1.416
usuaris al mes (persones 

en diferents situacions de 

vulnerabilitat: sense llar, 

sense feina, menors no 

acompanyats...)
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Hem continuat col·laborant en 6 projectes de suport logístic i acompanyament psicològic per 

millorar el benestar, l’entorn i la protecció de persones en situació de pobresa, agreujada per 

circumstàncies que incrementen el risc d’exclusió social. Els principals col·lectius beneficiaris 

han estat famílies sense recursos i persones grans. 

Suport i acompanyament en situacions de gran  
vulnerabilitat

Lluita contra
la pobresa

217
mares i 279 infants 

menors de 3 anys en 

situació de vulnerabilitat

97
persones més grans de 

65 anys

200
persones de més de 65 

anys que reben cures 

pal·liatives en situacions 

de vulnerabilitat 

sociosanitària i les seves 

famílies 

18
familiars

  Espais maternoinfantils de criança i suport per enfortir 
vincles familiars i comunitaris
Casal dels Infants. Projecte “Vincles” 
Districte de Ciutat Vella (Barcelona) 

 NOVA  Acompanyament emocional amb activitats de 
socialització i oci inclusiu per millorar el benestar i reduir 
l’aïllament social de persones grans amb pocs recursos 
Fundació Amics de la Gent Gran 
L’Hospitalet de Llobregat i Cornella 

  Atenció domiciliària i suport psicològic en fases finals 
de vida i recursos per millorar la capacitat cuidadora de les 
famílies  
Fundació Paliaclínic. Programa per a pacients en final  
de la vida i necessitats socials 
Barcelona 

Acompanyament psicosocial a familiars de persones malaltes 
d’Alzheimer sense recursos  
Fundació Pasqual Maragall 
Barcelona
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Lluita contra
la pobresa

Assessorament i protecció per garantir la qualitat de vida  
de persones grans sense recursos  
Fundació Pro Vellesa Autònoma PROVEA. Programa  
de suport i acompanyament
Barcelona 

Itineraris d’apoderament personal i suport a dones per a  
la cobertura de necessitats bàsiques d’habitatge, transport  
i criança  
Fundació Surt. Projecte “Obrint Portes” 
Districte de Ciutat Vella (Barcelona)  

115
persones de més de 65 

anys 

57
dones en situació de 

pobresa o risc d’exclusió 

i les seves famílies
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Els casals d’estiu, les colònies, els espais familiars, les activitats esportives i culturals o les 

sortides a la natura són exemples d’activitats que afavoreixen la convivència, la participació, 

la creació de vincles i el sentiment de pertinença a la comunitat, elements essencials per a la 

integració i la cohesió social. Hi hem contribuït amb el suport a 9 projectes que fan accessibles 

aquest tipus de propostes a infants, joves i famílies en risc d’exclusió.

Activitats comunitàries de l’esport, la cultura  
i el lleure

30
infants i joves en risc 

d’exclusió social

28
joves migrats de 16 a 18 

anys

11
joves de 14 a 25 anys en 

situació de vulnerabilitat 

224
persones amb pocs 

recursos econòmics en 

situació de risc social

 NOVA  Casals d’estiu a centres escolars per garantir un accés 
inclusiu al lleure educatiu  
Associació Gresol, Ajuda i Solidaritat del Guinardó
Districte d’Horta-Guinardó (Barcelona) 

Atletisme per incrementar habilitats socials i facilitar la 
integració  
Associació per la Mediació Intercultural i Social amb 
Immigrants (AMISI) 
Districte de Nou Barris (Barcelona) 

 NOVA  Travessa pel Pirineu per promoure la cohesió, la inclusió 
i el desenvolupament d’habilitats socials 
Associació Transpirenaica Social Solidaria.  
Travessa TSS 19 
Barcelona i Badalona 

  Colònies familiars i activitats lúdicoeducatives per 
fomentar la convivència, la cohesió i la integració social 
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina.  
Projecte EcoSocial El Caliu 
Districte de Ciutat Vella (Barcelona)

Lluita contra
la pobresa

Memòria 2019 | 17



1.482
persones en risc 

d’exclusió social

157
infants i joves en situació 

de vulnerabilitat

64
persones en situació de 

risc d’exclusió social

80
joves migrats en situació 

de vulnerabilitat

 
80
infants de 3 a 6 anys i les 

seves famílies en situació 

de vulnerabilitat 

Entrades per a òpera, funcions de dansa, concerts i altres 
espectacles i activitats per afavorir un accés inclusiu a la 
cultura  
Fundació Gran Teatre del Liceu i plataforma Apropa 
Cultura
Barcelona i àrea metropolitana 

 NOVA  Activitats de lleure educatiu en períodes de vacances 
escolars per incrementar la igualtat d’oportunitats 
Fundació Mans a les Mans.  
Projecte “Gaudim de tots els Drets”  
Districte de Sants-Montjuïc. Barris de la Marina de Port i  
del Prat Vermell (Barcelona) 

  Tallers de creació en diferents àmbits i activitats culturals 
per desenvolupar competències i habilitats socials 
Fundació Trinijove. Centre d’Art Social Comunitari. 
Districte de Sant Andreu (Barcelona) 

 NOVA  Sortides d’estiu a la natura per promoure hàbits 
saludables i desenvolupar habilitats socials 
Fundisoc. Projecte “Rutes de l’aigua” 
Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, i 
districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí (Barcelona) 

Programa d’activitats per al desenvolupament integral 
mitjançant el joc    
Save The Children – Catalunya. Programa d’intervenció 
primerenca  “Juguem junts 3.6” 
Districte de Sant Andreu (Barcelona)

Lluita contra
la pobresa
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Per fomentar l’ocupació de qualitat i millorar les oportunitats laborals de persones sense 
feina, el 2019 hem donat suport a 23 projectes, amb l’establiment de 8 noves aliances, 
prioritzant els territoris més desfavorits i les persones en situacions de més vulnerabilitat.

El 60% de les persones beneficiàries de projectes en què vam col·laborar l’any 2018 s’han 
incorporat al mercat laboral o segueixen un itinerari formatiu després de la intervenció . El 
61% tenen entre 17 i 30 anys i el 57% són persones estrangeres de fora de la Unió Europea. 
L’ocupació de persones de més de 45 anys sense feina i la millora de la qualitat de la inserció 
laboral continuen sent reptes prioritaris en la nostra tasca.

Ocupació 
de qualitat 

El repte de l’ocupació de qualitat a Barcelona i l’àrea metropolitana

Col·lectius prioritaris
· Dones
· Persones estrangeres
· Persones de més de 
  45 anys

Municipis i districtes d’actuació prioritària basada en la renda bruta familiar disponible

Suport de la Fundació Agbar a projectes per combatre la pobresa

També donem suport a altres projectes amb incidència a tota Barcelona i l’àrea metropolitana, i a Granollers
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Ocupació 
de qualitat 

L’any 2019 hem duplicat el suport a iniciatives que fomenten la formació i la inserció laboral, amb 

un total de 13 col·laboracions. Entre els col·lectius beneficiaris de les noves aliances hi ha dones en 

situació de vulnerabilitat, persones estrangeres, persones amb discapacitat i altres perfils d’adults 

en risc d’exclusió social. Els projectes inclouen accions d’acompanyament i orientació, formació 

professional, intermediació amb empreses del territori, pràctiques laborals i treballs en benefici 

de la comunitat.

Formació i inserció laboral

47
persones migrants  

amb discapacitat visual,  

4 ja han trobat feina

42
joves de 16 a 18 anys sense 

l’ESO, 32 ja han trobat 

feina

17
joves de 16 a 21 anys sense 

l’ESO

137
persones adultes en els 

itineraris de formació,  

10 ja han trobat feina

  NOVA  Orientació, formació, acompanyament i intermediació 
amb empreses per ajudar persones amb discapacitat visual  
en l’accés al mercat de treball 
Associació Discapacitat Visual de Catalunya 
Àrea metropolitana de Barcelona 

  NOVA  Orientació i capacitació teòricopràctica en 
competències bàsiques instrumentals, digitals i coneixements 
d’oficis  
Associació per a la Joventut, Adolescents i Projectes per a 
la Infància (Japi). Projecte “Avança + Tasta Oficis” 
L’Hospitalet de Llobregat 

  Formació i pràctiques en activitats d’oficina i en serveis 
administratius generals  
Fundació ACIS. Programa de formació i inserció 
Districte d’Horta-Guinardó (Barcelona) 

  NOVA  Formació en competències, orientació laboral i tallers 
d’apoderament 
Fundació Àmbit Prevenció. Projecte “Construint el futur” 
Districtes de Sants-Montjuïc i Ciutat Vella
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Ocupació 
de qualitat  

  NOVA  Formació i integració laboral en un nou complex 
residencial d’habitatges per a persones amb discapacitat 
Fundació Arc de Sant Martí 
Martorell 

   Formació i integració en una empresa d’inserció de 
confecció i càtering 
Fundació Ared 
Districte de Nou Barris (Barcelona), L’Hospitalet de Llobregat

6
persones amb discapacitat 

intel·lectual

8
persones provinents de 

centres penitenciaris han 

trobat feina
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6
beques a joves de 16 a 21 

anys sense l’ESO 

3
beques per a nois de 16 a 

25 anys en hostaleria  

i fontaneria

13
persones que compleixen 

mesures penals

26
mares en situació de 

vulnerabilitat

12
joves de 16 a 21 anys en 

risc d’exclusió social  

  Formació amb pràctiques laborals en hostaleria, comerç  
i atenció al públic  
Fundació La Carena. Centre de formació 
Cornellà de Llobregat 

   Itineraris personals de formació i experiència 
professional en hostaleria i manteniment d’edificis  
Fundació El Llindar. Escola de segones oportunitats 
L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà. 

  NOVA  Programa de treballs de benefici a la comunitat en 
instal·lacions esportives per facilitar la reinserció laboral  
Fundació Esportiva Grama 
Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, 
districte de Sant Andreu (Barcelona) 

  NOVA  Formació per fomentar l’ocupabilitat i millorar les 
funcions parentals 
Fundació Isom. Espai Familiar “La Tribu” 
Barris de Llefià i la Salut (Badalona)  

  Formació teoricopràctica en manteniment de sistemes 
informàtics 
Fundació Marianao. Programa de formació i inserció 
Barri de Marianao (Sant Boi de Llobregat) 

Ocupació 
de qualitat 
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2
nois de 17 i 20 anys han 

trobat feina

67
dones migrades madurant 

la seva idea de negoci,  

3 llocs de treball generats

Estades de pràctiques remunerades i tutelades en empreses 
d’acollida per familiaritzar-se amb entorns laborals  
Fundesplai. Projecte “Jove Valor” 
Cornellà de Llobregat 

Servei d’acompanyament psicosocial per complementar un 
programa de formació d’emprenedoria per a dones migrades 
Servei Solidari. Programa “Emprendre en femení” 
Districte de Ciutat Vella (Barcelona) i Granollers 
 

Ocupació 
de qualitat 

Fundesplai Servei Solidari
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Cercar feina digna en contextos de precarietat laboral és doblement complicat per a les persones 

amb menys recursos. Per contribuir a reforçar-ne les competències i augmentar la igualtat 

d’oportunitats per a una inserció laboral de qualitat, hem col·laborat en 10 iniciatives que 

ofereixen acompanyament i suport en l’adquisició de competències personals i tècniques, i que 

ajuden a adquirir confiança i autonomia, a definir itineraris i projectes professionals i a afrontar 

amb més recursos els processos de cerca de feina.  

Ocupabilitat

Ocupació 
de qualitat 

35
joves de 18 a 30 anys en 

diferents situacions de 

vulnerabilitat

 Acompanyament per definir itineraris de formació i en la 
transició al món laboral  
Associació educativa Ítaca. Projecte “Inserjove” 
L’Hospitalet de Llobregat 
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Actuacions per millorar l’ocupabilitat en el marc d’un programa 
d’abordatge integral de situacions de violència masclista  
Associació El Safareig. Projecte “Enxaneta” 
Cerdanyola, Barberà i Badia del Vallès, Ripollet i Montcada  
i Reixac 

  NOVA  Formació especialitzada en noves tecnologies  
de fabricació digital i introducció a l’electrònica  
Associació Esclat  
Barcelona i àrea metropolitana  

  Itineraris de formació i inserció sociolaboral 
Associació Social Andròmines. Projecte “Una mossegada 
a l’exclusió” 
Districte de Sant Andreu (Barcelona) 

 Formació, acompanyament, assessorament per cercar 
feina i derivació a serveis d’intermediació 
Fundació Ateneu Sant Roc. Orientació socioloaboral 
Barri de Sant Roc (Badalona) 

Motivació i formació per a la inserció laboral basats en la 
creació de vincles amb un orientador de referència  
Fundació Comtal. Projecte “Referents” 
Districte de Ciutat Vella (Barcelona) 

  Reforç intensiu de les competències necessàries per 
afrontar processos de recerca de feina  
Fundació Formació i Treball. Projecte “Impulsa’t” 
Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet 
de Llobregat 

50
dones  que han estat o 

són víctimes de violència 

masclista

12
persones amb discapacitat 

49
persones de famílies en 

situació de pobresa

44
persones de 17 a 45 anys

70
joves de 14 a 25 anys en 

risc d’exclusió

94
adults que ja han fet un 

recorregut formatiu o 

ocupacional 

Ocupació 
de qualitat 
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Ocupació 
de qualitat 

Acompanyament formatiu i sociolaboral basat en el reforç  
de competències i  de l’autonomia personal  
Fundació Germina. Projecte “GR-Gran Recorregut” 
Santa Coloma de Gramenet 

Tallers per treballar l’autoconeixement, les emocions i la 
confiança per facilitar el trànsit cap a la inserció laboral  
Fundació Somiar Despert. Projecte “I tu, què vols ser de gran?” 
L’Hospitalet de Llobregat i districtes de Nou Barris, Ciutat 
Vella, Sant Andreu i Horta-Guinardó (Barcelona) 

  NOVA  Itineraris d’inserció sociolaboral amb tutories 
individuals, tallers grupals i experiències en entorns laborals  
Insercoop SCCL , cooperativa social. Projecte “Laborat” 
L’Hospitalet de Llobregat

46
joves de 16 a 21 anys 

en situació de risc o 

vulnerabilitat social

33
joves tutelats de 16 a 18 

anys 

25
joves entre 16 i 21 anys en 

risc d’exclusió social

Associació Social Andròmines Fundació Germina
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El 75% de les persones beneficiàries dels projectes d’acompanyament i reforç educatiu en què 
vam col·laborar el 2018 tenien de 6 a 16 anys, i el 79% van superar amb èxit el curs. La majoria 
d’aquestes intervencions, amb què hem continuat compromesos, es van centrar en programes 
de formació i inserció. També hem mantingut la implicació en programes de beques per a infants 
i joves en situació de vulnerabilitat. Així, el 2019 la nostra acció social en aquest àmbit s’han 
concretat en el suport a 10 projectes. D’acord amb els nostres objectius, volem reforçar els 
projectes que promoguin oportunitats educatives per a nois estrangers de 16 a 18 anys.

Oportunitats 
educatives

El repte de les oportunitats educatives a Barcelona i l’àrea metropolitana

Col·lectius prioritaris
· Menors de 16 anys 
· Joves de 16 a 18 anys 
· Persones joves estrangeres

Municipis i districtes d’actuació prioritària basada en la renda bruta familiar disponible

Suport de la Fundació Agbar a projectes per combatre la pobresa

També donem suport a altres projectes amb incidència a tota Barcelona i l’àrea metropolitana
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Oportunitats 
educatives

La motivació, l’accés als recursos adequats, l’orientació, la creació de vincles sociocomunitaris 

o la presència de referents positius són factors determinants a l’hora d’assolir l’èxit educatiu, 

completar processos formatius i fer recorreguts d’apoderament personal. L’any 2019 hem donat 

suport a 7 projectes per continuar contribuint a garantir l’acompanyament i el reforç educatiu  

a infants i joves en risc d’abandonament escolar.  

Acompanyament i reforç educatiu

38
infants i adolescents 

han rebut l’ajuda per 

participar a l’esplai

42
joves extutelats de 17 a 23 

anys que han acabat l’ESO 

i continuen estudiant

23
joves en risc 

d’abandonament escolar 

durant el curs 2018-2019 

28
alumnes de centres d’alta 

complexitat

 NOVA  Integració en un esplai amb activitats diàries 
educatives, socioeducatives i de reforç escolar per prevenir 
possibles situacions de risc i afavorir l’èxit educatiu  
Associació Club d’Esplai la Florida. Projecte “Arrel” 
Barris de la Florida i Les Planes (L’Hospitalet de Llobregat) 

Mentoria amb suport a l’estudi, orientació i treball en 
competències transversals per afavorir l’èxit educatiu i 
millorar l’ocupabilitat    
Associació Punt de Referència. Projecte 
“MentorHabilitats” 
Àrea metropolitana de Barcelona 

 Acompanyament, eines, recursos i motivació per  
acabar l’ESO  
Associació Saó Prat. Projecte “Bassa ESO” 
Barris de Sant Cosme i Sant Jordi-Ribera (El Prat de Llobregat) 

Motivació i creació de vincles mitjançant projectes 
sociocomunitaris per reduir l’absentisme escolar i afavorir  
l’èxit educatiu  
Club Infantil Juvenil Sant Feliu-Sant Idelfons. Projecte 
“En Ruta” 
Barri de Sant Idelfons (Cornellà)  
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Oportunitats 
educatives

 NOVA  Capacitació emocional i social per formar referents 
positius en entorns vulnerables i conflictius   
Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU.  
Projecte “Vitamina. Lideratge ètic i transformació social”  
Santa Coloma de Gramenet 

Entrenament en habilitats laborals i contacte amb el món de 
l’empresa mitjançant voluntariat corporatiu per promoure la 
continuïtat formativa    
Fundació Èxit. Projecte “Coach” 
Sant Vicenç dels Horts, L’Hospitalet de Llobregat i districtes de 
Nou Barris, Horta-Guinardó i Ciutat Vella (Barcelona) 

Grups d’ajuda per promoure el suport, l’autoconeixement i 
la ubicació vital en finalitzar itineraris formatius en entitats 
socioeducatives     
Germanes Teresianes. Projecte “GAM” 
Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet 
de Llobregat 

16
joves i les seves famílies

282
joves en risc 

d’abandonament escolar 

prematur

9
joves de 18 a 21 anys en 

situació de vulnerabilitat
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L’any 2019 hem intervingut en 3 projectes relacionats amb l’accés al sistema educatiu. En l’etapa 

dels estudis superiors hem consolidat “Joves Talents”, un programa propi de beques que brinda 

a joves amb recursos econòmics limitats l’oportunitat de desenvolupar graus universitaris en 

camps estratègics per a la Fundació. També hem iniciat una col·laboració per facilitar l’accés a 

estudis superiors a dones amb discapacitat funcional en situació de vulnerabilitat. I hem continuat 

treballant perquè infants amb necessitats especials puguin començar a rebre, com més aviat 

millor, l’atenció especialitzada que els pot garantir un futur millor.

Accés al sistema educatiu

16
famílies en situació de 

vulnerabilitat

1
dona en situació de 

vulnerabilitat econòmica 

 

 

 

15
estudiants becats des del 

curs 2016-2017

Beques per a famílies amb infants amb pluridiscapacitat  
per accedir a una escola bressol d’atenció especialitzada 
Fundació Nexe. Centre d’atenció especialitzada 
Barcelona 

  NOVA  Beques per facilitar l’accés a estudis superiors en àrees 
emergents per a dones amb esclerosi múltiple o diversitat 
funcional  
Fundació privada per a la lluita contra l’esclerosi 
múltiple FEM. Programa Beques FEM-Talent  
Barcelona i àrea metropolitana 
 
 

  Beques universitàries “Joves Talents” en els camps de 
la transformació digital, la innovació, la sostenibilitat i el 
desenvolupament social 
L’objectiu del programa “Joves Talents”, que impulsem amb 
la col·laboració de la CONFAVC, és facilitar l’accés a estudis 
universitaris especialitzats en àmbits estratègics de futur a 
joves amb talent però amb recursos econòmics limitats. Les 
beques cobreixen la matrícula de tots els cursos dels estudis 
universitaris i altres despeses derivades, i s’hi inclouen 
sessions de mentoria i seguiment pedagògic dels estudiants  
i acompanyament de les famílies.

Oportunitats 
educatives
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L’any 2019 hem llançat el programa Emprèn Social, per contribuir a desenvolupar i consolidar 
projectes emprenedors que plantegin solucions innovadores, viables i duradores, amb un 
impacte tangible en la millora de la qualitat de vida de persones en risc d’exclusió social de  
l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Amb aquest programa oferim formació, coneixement, orientació estratègica i visibilitat a 
iniciatives empresarials sensibles i compromeses amb els mateixos reptes que articulen l’acció 
social de la Fundació Agbar: la lluita contra la pobresa, el foment de l’ocupació per a persones en 
risc d’exclusió social i les oportunitats educatives. Per portar-lo a terme comptem amb el suport 
d’un equip especialitzat en acompanyament de projectes socialment transformadors. 

L’impacte social dels projectes participants pot incidir en àmbits diferents: en la utilitat o  
funció dels productes o serveis que ofereixen, en els procediments de creació, producció  
o distribució que els fan possibles o en la millora de la qualitat de vida que aporten a les  
persones destinatàries.

Foment de  
l’emprenedoria social

Representants  dels 7 primers projectes d’Emprèn Social
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Organització d’esdeveniments esportius a mida amb una pista esportiva mòbil
La feina en les tasques de muntatge, desmuntatge, arbitratge, socorrisme, etc. que 
requereix aquest servei contribuirà a millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció 
laboral de persones en situació de vulnerabilitat social. És una proposta de l’associació 
Street Soccer Barcelona, una entitat que treballa per a la inclusió social per mitjà  
del futbol.  

Servei de repartiment de productes alimentaris basat en un sistema de reutilització 
d’envasos 
Els impulsors de l’aplicació mòbil Go Zero Waste App, que facilita l’accés a botigues 
i productes respectuosos amb el medi, han decidit fer un pas més en la promoció del 
consum sense plàstic i han creat un sistema de repartiment basat en la reutilització 
d’envasos. El projecte preveu que l’equip de treball que gestionarà la recol·lecció, 
l’emmagatzematge, la neteja i la distribució d’aquests envasos incorpori persones en  
risc d’exclusió social. 

Foment de  
l’emprenedoria social

En la primera edició han estat seleccionats els 7 projectes següents: 

Street Soccer Barcelona Go Zero Waste App
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Disseny d’activitats de team building per promoure la responsabilitat social corporativa    
Companies for Good promou el compromís social i mediambiental de les empreses amb 
el disseny d’activitats de team building vinculades a accions de suport a fundacions i 
ONGs. Els creadors d’aquest servei contribueixen d’aquesta manera a enfortir la captació 
de recursos de les entitats socials i, de retruc, a millorar la qualitat de vida dels seus 
beneficiaris. 

Proposta d’experiència gastronòmica i cultural senegalesa en l’organització 
d’esdeveniments  
Abarka Catering ofereix una experiència senegalesa en esdeveniments d’empreses i 
particulars amb servei de càtering, música en directe, decoració d’ambients, etc. Aquest 
projecte, impulsat per l’entitat social Dunia Kato, promou els valors de la diversitat i la 
multiculturalitat al mateix temps que afavoreix la inserció laboral de persones migrades 
i amb dificultats per trobar feina.

Foment de  
l’emprenedoria social

Empresa d’inserció Salta Abarka Catering
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Foment de  
l’emprenedoria social

Servei de confecció de peces de roba a demanda amb el reaprofitament de sobrants tèxtils
L’empresa d’inserció Salta està engegant una nova línia d’activitat que consisteix en un 
servei de confecció a demanda de peces de roba elaborades a partir del reaprofitament 
de sobrants tèxtils. L’objectiu social d’aquest projecte basat en el reciclatge és millorar 
l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social formades en els 
cursos de la Fundació Ared.

Elaboració i venda de productes tèxtils ecològics d’alta gamma  
Wearelaslolas és la marca ideada per identificar uns nous productes tèxtils ecològics 
d’alta gamma, que seran creats per joves dissenyadors i es confeccionaran amb el suport 
de persones grans, amb l’objectiu de vendre’ls a establiments de moda de la ciutat de 
Barcelona. Aquesta iniciativa millorarà la qualitat de vida de les persones grans que hi 
participin i contribuirà a fer més visible la realitat d’aquest col·lectiu davant la societat. 

Servei d’acompanyament sociojurídic de menors migrats no acompanyats  
L’acompanyament sociojurídic davant dels tribunals és un dels serveis que els 
professionals de l’àmbit social i el dret de l’Associació Noves Vies ofereixen a menors 
migrats no acompanyats. Aquesta forma de suport es complementa amb altres 
línies d’actuació per protegir els drets d’un col·lectiu molt desprotegit i en situació de 
vulnerabilitat extrema, i per facilitar-ne el procés d’integració social. 
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Altres iniciatives 
i col·laboracions

Suport a ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona per a l’acollida  
i acompanyament de persones refugiades 
 
Ajuntament de Sant Boi  
4 persones refugiades 
  
  NOVA  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
13 persones refugiades  
  

Visites de pallassos a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per millorar l’estat emocional 
d’infants i joves ingressats i els seus familiars  
Pallapupas Pallassos d’Hospital 
Barcelona 

Emergència humanitària: suport per ajudar les víctimes del cicló Idai  
Unicef 
Moçambic, Malawi i Zimbàbue 

  NOVA  Suport per al tractament de la ceguesa evitable de persones en situació vulnerable 
Ulls del Món.  
Sàhara, Moçambic, Bolívia i Mali 

  NOVA  Suport a la formació especialitzada per afavorir la inclusió social de persones amb 
discapacitat 
Universitat de Barcelona. Tres beques del curs d’especialització i postgrau 
“Persones amb discapacitat, drets socials i cultura de les capacitats”
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Compromís
amb la cultura
i l’educació

El Museu de les Aigües, l’instrument vertebrador del nostre compromís amb 

la cultura i l’educació, ha fet 15 anys consolidat com un agent de referència, 

molt dinàmic i en evolució contínua en la difusió del coneixement, el patrimoni 

històric i els valors relacionats amb la cultura de l’aigua. 

Al recinte modernista de la Central Cornellà la ciutadania disposa d’una 

àmplia oferta cultural, lúdica i educativa per a totes les edats. Aquesta 

oferta transcendeix els límits físics de l’equipament, amb la participació 

en esdeveniments populars anuals i activitats puntuals a Barcelona i l’àrea 

metropolitana.

  Activitats del Museu al carrer
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Amb l’objectiu de posar a l’abast de tothom el coneixement de les diferents dimensions de la 
cultura de l’aigua i de sensibilitzar sobre el valor d’aquest element primordial per a la vida i la 
sostenibilitat del planeta, el 2019 hem renovat l’exposició permanent del Museu de les Aigües,  
que, amb un 69,9% de les visites, és l’espai més freqüentat del recinte.

Amb l’oferta d’11 activitats familiars, hem ampliat i consolidat les propostes lúdiques i 
d’experimentació al voltant de l’aigua, tant en la programació d’activitats dins del Museu com  
amb la participació en esdeveniments populars. 

Pel que fa a les activitats educatives, amb les visites al Museu de les Aigües i la planta 
potabilitzadora de Sant Joan Despí, el programa didàctic per a les aules i les propostes d’educació 
en el lleure, l’acció divulgativa i de sensibilització ha arribat a desenes de milers d’infants i joves.

Paral·lelament, des de la nostra inquietud permanent d’innovar, evolucionar i ampliar la  
capacitat de transformació social a l’entorn de la cultura de l’aigua, hem redefinit el projecte 
educatiu del Museu i hem explorat, amb dues entitats socials, noves formes de promoure  
l’interès dels joves pel coneixement de tot allò relacionat amb la cultura de l’aigua així com per  
la recerca en aquest àmbit.

Promoció de la  
cultura de l’aigua

Exposicions

5.122 
visites

Nova exposició permanent “L’aigua: l’impuls de  
la ciutat” i obertura al públic de l’espai del jardí amb 
la cascada de Gaudí 
Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, 
l’exposició permanent del Museu de les Aigües 
ha inaugurat un nou recorregut amb mòduls 
interactius i recursos audiovisuals  
que enriqueixen l’experiència dels visitants. 
També s’ha obert al públic l’espai renovat 
dels jardins, amb la reconstrucció a escala  
real de la desapareguda font de la Casa Vicens 
d’Antoni Gaudí.
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Concert pel Planeta: música i sensibilització ambiental  
El Museu de les Aigües va celebrar el seu 15è aniversari amb 
un concert organitzat amb la col·laboració de RAC 105 per 
contribuir a sensibilitzar sobre la necessitat d’unir esforços en 
la lluita contra el canvi climàtic, en el marc dels dies mundials 
del Medi Ambient i dels Oceans. Hi van actuar els grups 
Búhos, Porto Bello i Segonamà. 

850 
assistents

Activitats familiars

HACDOSOH!!: Experiments i jocs per conèixer les propietats 
de l’aigua 
Espai per fer experiments i jocs per aprendre les propietats 
de l’aigua. Es poden fer de manera autogestionada o amb 
l’orientació d’un educador o educadora, i són accessibles per a 
infants a partir de 3 anys. El 2019, els mòduls il·lustratius i els 
jocs per als infants més petits inclosos en aquesta proposta 
s’han integrat a l’exposició permanent del Museu.  

628 
participants

 

 

 

Promoció de la  
cultura de l’aigua

Activitats culturals
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Promoció de la  
cultura de l’aigua

La factoria de l’aigua: espai de manipulació i experimentació 
per resoldre reptes relacionats amb l’aigua 
Espai de tinkering (aprenentatge mitjançant l’experiència 
directa) que convida a inventar i construir prototips amb 
diferents materials per resoldre reptes relacionats amb l’aigua. 

La ludoteca d’aigua: jocs per gaudir de l’aigua  
Espai exterior de jocs i experimentació amb aigua, que 
s’habilita cada any durant l’època de més calor: bombolles 
gegants, laberints de canonades, sons amb aigua, etc.  

  “Depurem l’aigua”: taller de ciència hidrològica a la  
Festa del Riu  
Taller de ciència hidrològica per transmetre el valor de l’aigua 
en la jornada festiva i educativa celebrada a l’entorn del riu 
Llobregat, organitzada per l’Ajuntament de Cornellà per 
celebrar el dia Mundial de l’Aigua.    

  “Tast d’aigua” a la Mostra de la Creativitat i la Innovació  
Aquesta proposta va formar part del circuit d’activitats 
de la tercera edició de la mostra que anualment organitza 
l’Ajuntament de Cornellà per promoure l’interès per la 
ciència i la tecnologia, en el marc del Dia Internacional de la 
Creativitat.  

  “Xip Xap”: jocs amb aigua a la festa del Supermes del 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat  
Espai de jocs amb aigua al parc de Can Mercader de Cornellà 
de Llobregat a la  festa de llançament de la campanya de 
promoció dels atractius turístics de la comarca, promoguda 
pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

752 
participants

 

1.303 
participants 

300 
participants

 

 

 

150
participants 

 

720
participants
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Promoció de la  
cultura de l’aigua

  “Les Tovalloletes embussen!” i “Depurem l’aigua!”: tallers 
de sensibilització sobre la contaminació de l’aigua, al Festival 
Reciclos 
Tallers de sensibilització sobre la contaminació de l’aigua, 
realitzats durant la presentació del projecte Reciclos de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que incentiva la 
implicació de la ciutadania en el reciclatge d’envasos.  

  “La factoria de l’aigua” a la Festa de la Ciència 
Mostra d’aquest taller d’experimentació a la Festa de la 
Ciència, que l’Ajuntament de Barcelona organitza anualment 
per promoure l’interès per la ciència entre la ciutadania.  

“Explora el Museu”: nova proposta lúdica per descobrir de 
manera autònoma els espais del Museu durant la Setmana de 
la Ciència 
Llançament d’una nova proposta en què es presta als 
participants una motxilla amb un mapa, una brúixola i altres 
eines per explorar els espais del Museu pel seu compte i des 
d’una perspectiva diferent.  

Cinema pel medi ambient 
El Museu de les Aigües ha estat una de les seus del tradicional 
Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, amb 
projeccions familiars i escolars i d’un documental sobre el 
moviment juvenil global pel canvi climàtic. 

Tallers de Nadal: construcció participativa del pessebre  
del Museu  
Construcció i narració participativa del pessebre del Museu 
de les Aigües, en què l’aigua corre impulsada gràcies a unes 
bicicletes estàtiques utilitzades pels participants. 

220
participants

 

840
participants

 

244
participants

 

103
assistents

834
infants de 3 a 10 anys i els 

seus familiars
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Promoció de la  
cultura de l’aigua

Activitats educatives

19.682 
escolars

2.543
infants i joves de  

3 a 14 anys

  Activitats al Museu de les Aigües
L’oferta d’activitats escolar inclou 16 propostes de tallers 
i itineraris per a educació infantil, primària i secundària, 
centrats en diferents aspectes de l’aigua.

  Educació en el lleure 
– Tincset. Joc simbòlic i de construcció per promoure la 

cultura de l’aigua entre els més petits. 
– Portem aigua! Jocs tradicionals per conèixer els oficis 

relacionats amb la gestió de l’aigua.
– Origen. Joc i narrativa amb l’ús d’una app per afavorir 

la sensibilització mediambiental i promoure un ús 
responsable de l’aigua.

– La factoria d’aigua. Espai de manipulació i 
experimentació per resoldre de forma pràctica i creativa 
reptes relacionats amb l’aigua.

– La ludoteca d’aigua: jocs per gaudir de l’aigua .  

Jocs per conèixer les propietats de l’aigua Activitat “Explora el Museu”
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Promoció de la  
cultura de l’aigua

Visites dinamitzades a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí
Proposta didàctica per treballar als centres escolars 
conceptes relacionats amb l’aigua i la sostenibilitat, dins el 
currículum de l’assignatura de medi ambient, mitjançant 
experiments i dinàmiques amb eines digitals.

  Activitat a l’escola: proposta didàctica sobre els cicles  
de l’aigua per treballar als centres escolars
Proposta didàctica per treballar als centres escolars 
conceptes relacionats amb l’aigua i la sostenibilitat, dins el 
currículum de l’assignatura de medi ambient, mitjançant 
experiments i dinàmiques amb eines digitals. 

Visites tècniques guiades a les instal·lacions d’Aigües  
de Barcelona
Visites guiades per a estudiants i professionals de diversos 
àmbits relacionats amb la química, l’enginyeria i altres 
disciplines tècniques i científiques, que els permeten 
conèixer directament diferents aspectes relacionats amb 
l’aigua, rellevants per a la seva formació i les seves tasques 
professionals.   

Suport a la formació de cicle superior relacionada amb medi 
ambient i sostenibilitat
Continuació del suport a l’Institut de Barcelona d’Estudis 
Internacionals en els màsters de Desenvolupament 
Internacional i de Relacions Internacionals sobre Medi 
Ambient i Sostenibilitat, així com en l’organització d’activitats 
acadèmiques.

5.685 
escolars

 

 

 

 

7.299  
escolars

6.727 
visites

30  
estudiants
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52 
participants en 7 sessions 

de treball amb grups de 

discussió

10
joves de 12 a 16 anys que 

van recollir dades de 126 

persones

 

 

12 
joves d’El Llindar, escola 

de segones oportunitats, 

i 11 persones grans dels 

casals de l’Ajuntament de 

Cornellà 

Procés participatiu i conceptualització de la proposta de 
renovació del projecte educatiu 
A partir del procés participatiu de treball i reflexió sobre 
la renovació del projecte educatiu del Museu de les Aigües, 
hem elaborat un document estratègic que concreta els 
valors, les metodologies i els continguts en què es basarà el 
desenvolupament de la nova proposta educativa. 

Aigua de Barri: un projecte de ciència ciutadana 
En el marc del projecte participatiu de recerca científica 
cocreat pel Museu de les Aigües, Aigües de Barcelona, 
OpenSystems-Universitat de Barcelona i l’Associació 
Educativa Ítaca, un grup de joves ha elaborat una enquesta  
i ha recollit dades al carrer per conèixer quina és la percepció 
de la importància de l’aigua entre veïns de l’Hospitalet. 

Projecte educatiu Intergeneracional – Tink Tanc
Proposta educativa basada en l’intercanvi de coneixement i el 
treball conjunt entre joves i persones de més de 65 anys per 
resoldre reptes relacionats amb el canvi climàtic i la gestió 
de l’aigua, mitjançant la metodologia tinkering (aprenentatge  
per mitjà de l’experiència directa). 

Promoció de la  
cultura de l’aigua

Innovació educativa

Projecte Tink Tanc
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Entre les accions que hem portat a terme per donar a conèixer el valor històric, arquitectònic i industrial 
de la Central Cornellà d’Aigües de Barcelona, seu del Museu,  el 2019 hem posat en marxa la iniciativa 
Amics del Museu i hem participat en 6 esdeveniments culturals que han contribuït a la divulgació  
del patrimoni.  

Una fita destacada de l’any ha estat l’obertura al públic de la cascada de Gaudí,  reconstruïda als jardins 
del recinte, una obra modernista i única que hem recuperat per a la ciutadania. 

També hem continuat fent activitats relacionades amb la gestió del coneixement sobre el patrimoni 
d’Aigües de Barcelona així com de suport a projectes de recerca, promoció i protecció del patrimoni 
arqueològic i natural.

Preservació i difusió
del patrimoni

Activitats culturals

1.450 
visites de les quals  

472 van participar  

al joc de pistes

Estrena del joc “Set maletes menys una. Cluedo en viu al 
Museu” i altres activitats per celebrar la Nit dels Museus 
Participació a la Nit dels Museus amb l’estrena d’un joc de 
Cluedo, un concert de “The Cinelli Brothers”, la posada en 
marxa d’una de les màquines de vapor, visites comentades i 
portes obertes al Museu i al nou jardí, amb la cascada de Gaudí. 

Joc Cluedo “Set maletes menys una” Visites a l’exposició permanent durant la Nit dels Museus
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Preservació i difusió
del patrimoni

2.450 
persones ateses 

 

 

532 
visites

167 
visites 

 

 

 

 

81 
visites 

 

 

 

 

 

 

  Participació a la Fira Modernista de Barcelona
A la parada del Museu de les Aigües, dinamitzada amb 
personatges d’època que un any més han repartit aigua, 
enguany també s’ha presentat la cascada de la Casa Vicens 
amb un corpori d’aquest monument reconstruït als jardins  
del Museu. 

“Visita en primera persona” amb Amics del Museu i l’Ou com 
Balla durant la Festa Major de Cornellà
Visita comentada al Museu i al jardí, amb la cascada de Gaudí, 
de la mà dels Amics del Museu --treballadors i extreballadors 
d’Aigües de Barcelona--, i l’Ou com Balla, una tradició del 
Corpus Christi, amb una instal·lació temporal que cada any 
permet als visitants impulsar el raig d’aigua que fa ballar l’ou 
pedalant en una bicicleta estàtica.   

Participació a les Jornades Europees del Patrimoni  
Programació especial d’activitats al Museu de les Aigües 
durant aquestes jornades de referència, que a Catalunya 
impulsa l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb una 
nova “Visita en primera persona” dels Amics del Museu, el joc 
Cluedo “Set maletes menys una” en versió familiar i tres dies 
de portes obertes. 

Obertura excepcional del soterrani de la Central Cornellà  
en el marc del festival 48h Open House Bcn 
En el marc d’aquest festival anual d’arquitectura, s’han 
programat unes visites guiades especials per mostrar els 
racons més desconeguts del Museu, que han inclòs, com a 
fet excepcional, el soterrani de la Central Cornellà, un espai 
d’accés restringit habitualment tancat al públic.  
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Preservació i difusió
del patrimoni

Parada del “Bus a Cegues” al Museu i visita a la potabilitzadora 
durant la Quarta Setmana del Turisme Industrial 
El Museu de les Aigües ha participat en una de les rutes del 
“Bus a cegues” que la XATIC (Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya) ha organitzat durant aquesta setmana d’activitats. 
També ha ofert portes obertes i una visita guiada a la 
potabilitzadora de Sant Joan Despí.

Gestió del coneixement

Recerca sobre el patrimoni històric d’Aigües de Barcelona
Per ajudar a donar a conèixer els aqüeductes de Dosrius i del 
Vallès, obres d’enginyeria incloses en l’inventari de Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya, se n’ha impulsat un treball de 
recerca amb la col·laboració d’un equip d’historiadors. 

Servei de consultes de l’Arxiu Històric Corporatiu
Gestió del servei de consultes a l’arxiu d’Aigües de Barcelona

462 
persones 

2.478 
documents processats 

 

 

95 
consultes, 521 unitats 

documentals catalogades
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Preservació i difusió
del patrimoni

Suport a la recerca i a la difusió

Suport a la promoció del patrimoni arqueològic
Col·laboració amb la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la 
Universitat de Girona per al desenvolupament d’activitats de transferència de la recerca 
i divulgació de coneixement sobre el patrimoni arqueològic.  

Suport a la millora de la ruta del Ter 
Continuació de la col·laboració amb el Consorci del Ter per ampliar i millorar diversos 
trams de la ruta, en bicicleta i a peu, que va del naixement a la desembocadura del riu Ter. 
 
 
Posada en marxa d’Amics del Museu
La iniciativa Amics del Museu ha nascut amb l’objectiu que persones que treballen o 
han treballat a Aigües de Barcelona aportin al Museu de les Aigües el coneixement i el 
punt de vista personal adquirits per l’experiència a la companyia, i contribueixin així a 
enriquir la divulgació del patrimoni. 

“Visita en primera persona” d’Amics del Museu
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Altres iniciatives
i col·laboracions

Suport a la realització de sortides escolars de caràcter cultural 
per afavorir la inclusió social  
Per afavorir un accés inclusiu a les sortides culturals en 
l’àmbit de l’educació formal, facilitem transport escolar i 
visites escolars guiades per a centres d’alta complexitat als 
espais següents: 

   – Museu de les Aigües, a Cornellà
   – Potabilitzadora d’Aigües de Barcelona, a Sant Joan Despí
   – Museu Nacional d’Art de Catalunya, a Barcelona

Aquesta línia d’actuació és possible gràcies a la col·laboració 
amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural, el Departament d’Educació, 
l’Ajuntament de Cornaellà i el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. 

Activitats a l’Àgora 
L’auditori del Museu de les Aigües és un espai per promoure el 
debat, la cultura i el coneixement amb un aforament de 290 
persones. S’hi organitzen esdeveniments institucionals propis 
relacionats amb l’aigua, així com presentacions, congressos i 
altres activitats científiques i socials, culturals i corporatives. 
És un espai de debat, difusió i intercanvi d’opinions. 

1.708 
alumnes a les 

instal·lacions d’Aigües  

de Barcelona i al Museu  

de les Aigües 

 

2.740 
alumnes al Museu 

Nacional d’Art de 

Catlaunya

 

 

8.275  
assistents a 59 

esdeveniments 

Suport a activitats per fomentar un accés inclusiu a la  
cultura musical 
Col·laboració amb la Fundació Pau Casals per a la realització de diverses activitats 
gratuïtes per promoure la sensibilització i la divulgació cultural a l’entorn de la música  
a Barcelona, i al Museu Pau Casals, al Vendrell.
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Informe econòmic

COMPTE DE RESULTATS (DADES EN MILERS D’EUROS)

Total ingressos 

3.660

91
Museu  
de les Aigües  
i altres 
2%

87
Donació 
SOREA
2%

1.741
Donació 
Aigües de
Barcelona
48%

1.741
Donació 
Societat
General
d’Aigües de
Barcelona
48%

542
Despeses generals
15%

1.450
Museu 
de les Aigües  
40%

173
Col·laboracions
cultura i educació
5%

999
Col·laboracions
amb entitats  
socials
            27%

161
Oportunitats
educatives
17%

458
Lluita contra
la pobresa
45%

340
Ocupació
34%

40 Altres 4%

Total despeses 

3.660

496
Projectes d’acció social
13%
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