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Ferms en el nostre compromís  

en un any marcat per la pandèmia
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A la Fundació Agbar, els darrers anys ens ha guiat 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. Reconeixent l’experiència i la capacitat 
de les entitats que treballen al territori, hem apostat pel diàleg i la 
col·laboració com a estratègia per afrontar d’una manera més eficaç 
els grans reptes que com a fundació hem considerat prioritaris.

El 2020 ha estat un any atípic. En un context 
radicalment transformat per la irrupció de 
la Covid-19 i les mesures adoptades a partir 
del mes de març per afrontar l’emergència 
sanitària, a la Fundació Agbar hem culminat 
el Pla Director 2017-2020, mantenint-nos 
fidels al nostre propòsit i ferms en els 
compromisos, adaptant l’activitat a la 
situació generada per la pandèmia i les 
diferents fases del confinament. 

Amb aquesta memòria tanquem 
un cicle caracteritzat per l’impuls 
i la consolidació d’un model propi 
d’acció social transformadora   
i sostenible que s’integrarà al 
si d’Aigües de Barcelona i que 
també es vol transferir a altres 
companyies gestores d’aigua. 
D’aquesta manera, donem pas a 
una nova etapa en què a la Fundació 
Agbar reforçarem el nostre 
compromís amb la cultura  
i l’educació, aprofitant encara  
més el potencial del Museu de  
les Aigües.

PRESENTACIÓ

EL NOSTRE PROPÒSIT

2020: UN ANY ATÍPIC

En l’àmbit  
de la cultura i l’educació,  

hem accelerat la transformació 
digital del Museu de les Aigües, 
trencant barreres per continuar 
promovent la cultura de l’aigua,  

el patrimoni hidràulic i la 
sostenibilitat, sense les 

limitacions físiques 
imposades per la 

pandèmia.

En l’àmbit  
de l’acció social,  

hem reorientat les formes de 
col·laboració  i el suport que ja oferíem 

per respondre a les situacions de 
vulnerabilitat social agreujades per la 

crisi socioeconòmica, i hem treballat per 
garantir la continuïtat dels projectes en 

marxa i l’acompanyament a les persones 
en el marc de les restriccions i els 
condicionaments establerts per 

contenir l’expansió  
del virus.

https://www.fundacioagbar.org/
https://www.fundacioagbar.org/ca/


 

Programa ONA (Ocupació, Necessitats  
i Apoderament): Cobertura de necessitats 
bàsiques, formació i orientació laboral per  
a 38 persones acollides al Fons de Solidaritat 
d’Aigües de Barcelona

Programa Emprèn Social: Enfortiment 
dels projectes socialment transformadors 
participants en la primera edició
 Fundació Ared
 Street Soccer Bcn
 Go Zero Waste App
 Associació Noves Vies
 Abarka Catering

Beques universitàries “Joves Talents”: Formació 
de 20 estudiants destacats i amb pocs recursos 
econòmics en els camps de la transformació 
digital, la innovació, la sostenibilitat i el 
desenvolupament social

Suport a  la campanya d’emergència social i 
sanitària “Cuidem-nos des dels barris” de la 
CONFAVC

Seguiment de les adaptacions dels projectes 
socials d’atenció a les persones derivades de  
la pandèmia
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FITES DESTACADES

ENTITATS AMB QUÈ HEM COL·LABORAT

53 
aliances, col·laboracions i projectes propis

17 
de lluita contra 
la pobresa

9 
d’oportunitats 
educatives

20 
d’ocupació  
de qualitat

3 
projectes 
propis

4 
altres

6.353 
persones beneficiàries directes de l’acció social
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L’ACCIÓ SOCIAL  
AL TERRITORI
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ÀMBIT 
D’INCIDÈNCIA  
DELS PROJECTES

OCUPACIÓ

POBRESA

EDUCACIÓ

ALTRES

També donem suport a altres projectes  
amb incidència a tota la ciutat de  
Barcelona i l’àrea metropolitana

Associació Catalana d’Integració  

i Desenvolupament Humà - ACIDH

Associació Centre d’Acollida Assís

Associació Club d’Esplai la Florida

Associació Educativa Ítaca

Associació El Safareig

Associació Esclat

Associació Factoria F5

Associació JAPI

Associació Punt de Referència

Associació Saó Prat

Associació Social Andròmines

Associació Transpirenaica Social  

Solidaria

Casal dels Infants

Club Infantil i Juvenil Sant Feliu-Sant Idelfons

Federació Salut Mental Catalunya

Fundació ACIS

Fundació Àmbit Prevenció

Fundació Amics de la Gent Gran

Fundació Ared – Salta, empresa 

d’inserció

Fundació Ateneu Sant Roc

Fundació Carta de la Pau

Fundació Comtal

Fundació El Llindar

Fundació Espigoladors

Fundació Esportiva Grama

Fundació Èxit

Fundació Formació i Treball

Fundació Germina

Fundació Habitat 3

Fundació Joan Salvador Gavina

Fundació La Carena

Fundació Mambré

Fundació Mans a les Mans

Fundació Marianao

Fundació Nexe

Fundació Paliaclínic

Fundació Pasqual Maragall

Fundació per a la lluita contra  

l’esclerosi múltiple FEM

Fundació Pere Tarrés

Fundació Servei Solidari

Fundació Somiar Despert

Fundació Surt

Fundació Trinijove

Fundisoc

Gimnàs Social Sant Pau

Insercoop, cooperativa social

Pallapupas Pallassos d’Hospital

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ajuntament de Viladecans

ALIANCES, COL·LABORACIONS 
I PROJECTES PROPIS

https://www.fundacioagbar.org/ca/projectes-socials
https://www.youtube.com/watch?v=NuWA-rU9EZQ
https://www.youtube.com/watch?v=yYURpErM-yo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Bw2inE6YqXI
https://www.youtube.com/watch?v=umqPwgGaI5Y
https://www.youtube.com/watch?v=klYc4BuQk50
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http://safareig.org/
http://associacioesclat.com/
http://www.factoriaf5.org/
http://japi.cat/
https://www.puntdereferencia.org/
https://www.saoprat.net/
https://andromines.net/
https://transpirenaicasocialsolidaria.org/
https://transpirenaicasocialsolidaria.org/
https://www.casaldelsinfants.org/
https://www.sanfeliu-santildefons.org/
https://www.salutmental.org/
http://www.acisjovesiadults.cat/
http://fambitprevencio.org/
https://amigosdelosmayores.org/ca
https://www.fundacioared.org/
https://www.fundacioared.org/
https://www.fundacioateneusantroc.org/
http://cartadelapau.org/
https://comtal.org/
http://www.elllindar.org/
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http://fegrama.cat/web/
http://www.fundacioexit.org/
https://www.formacioitreball.org/
https://germina.org/
https://www.habitat3.cat/
https://www.fgavina.org/
https://www.lacarena.cat/
https://www.fundaciomambre.org/
https://www.mansalesmans.org/
http://www.marianao.net/ca/
https://www.nexefundacio.org/
https://fundacionpaliaclinic.com/
https://fpmaragall.org/
https://www.fem.es/
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https://www.sdespierto.es/ca
https://www.surt.org/
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6.206 
visites presencials al Museu de les Aigües

7% 
públic
familiar       

34% 
públic general

59% 
públic escolar

9.110  
infants i joves participants presencials en els programes educatius

41% 
al Museu de les Aigües

24%  
a la planta
potabilitzadora

35%  
a l’escola

233.771 
visualitzacions  
de contingut digital

2.494.173 
impressions  
a xarxes socials

73.547
visites  
a la pàgina web

Memòria 2020CULTURA I EDUCACIÓ
FITES DESTACADES

Elaboració del primer catàleg d’activitats educatives 100% digital,  
amb 11 propostes:
 Educació Infantil
   Jocs d’aigua. Sèrie de 6 vídeos 
  La fàbrica de l’aigua. Sèrie de 14 vídeos
 Educació primària
  Aqualogia: seguim la pista de l’aigua
  Aqualogia: la trama de l’aigua
  Aqualogia: llestos amb l’aigua
 Educació secundària i batxillerat
  La ciència de l’aigua
  H2Oh! Gestiona l’aigua de tota la ciutat 
  Aigua de barri, un projecte de Ciència Ciutadana 
  Origen, rescatem l’aigua. Còmic interactiu
  D’on ve l’aigua de l’aixeta?  
 Cicles formatius i cursos universitaris  
  D’on ve l’aigua de l’aixeta? 

Virtualització d’espais emblemàtics: 
 El Museu de les Aigües en 360º 
 L’Estació de Tractament d’Aigua Potable amb realitat augmentada 

Reproducció del Museu en l’univers Minecraft amb una activitat familiar 
interactiva. 
 El repte de la biodiversitat 

Digitalització d’altres recursos de sensibilització per a públic adult i familiar:     
 Atrapats al Museu. L’escape room de l’aigua
 Trivia pel Planeta. Concurs

Celebració de dates assenyalades amb propostes lúdiques  
i participatives en línia:
 Dia Mundial de l’Aigua
 Dia Internacional dels Museus
 Dia Mundial del Medi Ambient 
 Setmana del Turisme Industrial
 Setmana de la Ciència
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· ACTIVITAT PRESENCIAL

ACTIVITAT DEL MUSEU DE LES AIGÜES

· ACTIVITAT DIGITAL

Gener-febrer del 2020 (Fins al tancament per la Covid-19)

18.342 
participants en activitats digitals

85% 
públic escolar

15% 
públic adult
i familiar

Digitalització 
del  Museu  

de les  
Aigües

4 visites, 
recorreguts  

i exposicions 
virtuals

 

11 propostes 
educatives  

en línia

18 nous 
recursos 

divulgatius  
per compartir  

en xarxa

https://www.fundacioagbar.org/ca/museu
https://www.fundacioagbar.org/
https://www.fundacioagbar.org/ca/projectes-socials
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12
Museu  
de les Aigües  
i altres 
0,5%

12
Donació 
SOREA
0,5%

1.641
Donació 
Aigües de
Barcelona
81%

361
Donació 
Societat
General
d’Aigües de
Barcelona
18%

295
Despeses d’estructura
14%

582
Museu 
de les Aigües
analògic  
29%

66
Col·laboracions
cultura
i educació
3%

122
Oportunitats
educatives
18%

223
Lluita contra
la pobresa
34%

305
Ocupació
46%

15  
Altres  
2%

201
Projectes d'acció social
10%
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INFORMACIÓ 
ECONÒMICA 2020
(MEUR)

TANQUEM UN CICLE, COMENÇA UNA NOVA ETAPA

Aigües  
de Barcelona,  

agent de  
transformació social 

i sostenible

Incorporació de consellers 
amb perfil social

Creació de la Comissió 
d’Acció Social

Pla d’Acció Social Aigües 
de Barcelona, alineat amb 

el Pacte Social per a la 
recuperació verda i justa

Propera integració de l’acció 
social de la Fundació Agbar  

Altres companyies 
gestores d’aigua

Execució  
del Pla Director 2017-2020

Empremta
hídrica

Ajuda a conèixer  
l’ús directe i 
indirecte d’aigua 
dolça

Empremta  
de carboni

Informa sobre 
l’emissió directa i 
indirecta de gasos 
d’efecte hivernacle

Anàlisi del cicle  
de vida social

Relaciona l’impacte 
socioeconòmic i la 
sostenibilitat de les 
intervencions

AVALUACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

CONCEPTES CLAUS

Avaluació de l’impacte ambiental i 
socioeconòmic de 8 projectes d’acció 
social i de les activitats educatives del 
Museu de les Aïgues per:
     · conèixer-ne el grau de sostenibilitat  
     · identificar propostes de millora

217
Museu  de les Aigües digital
11%

Total ingressos 

2.026
Total despeses 

2.026

665
Col·laboracions
amb entitats  
socials
            33%

Fundació Agbar Consell d’administració

Establiment, 
impuls  

i consolidació 
d’un nou  

model d’acció 
social  

Reforç  
del compromís 
amb la cultura 

i l’educació

Transferència  
del model d’acció social

https://www.fundacioagbar.org/


Membres del Patronat de la Fundació Agbar  
durant el període 2017-2020

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
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