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Presentació
del president

Renovació
del patronat

Ara més que mai, compromís social

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.

Al llarg dels 150 anys d’història d’Aigües de Barcelona hem demostrat que, més enllà de la nostra
vinculació amb les grans transformacions de la ciutat i el seu entorn, i de treballar per una gestió
de l’aigua el més eficient possible, sempre ens ha mogut l’objectiu de millorar la qualitat de vida
de les persones.
En el transcurs de la nostra trajectòria hem mirat d’anticipar-nos als reptes dels territoris on
tenim presència, i en el context actual no podem passar per alt les grans dificultats que tenen els
grups de població més fràgils i especialment colpits per una crisi que ha fet i encara fa estralls.
Administracions, empreses i entitats del tercer sector tenim la responsabilitat econòmica, social i
moral de treballar plegats per capgirar les tendències d’empobriment dels darrers anys. I per això,
des d’Aigües de Barcelona, ara més que mai, seguim consolidant el nostre compromís social.
Per mitjà de la Fundació Agbar hem anat incrementant progressivament la nostra participació
en accions, iniciatives i projectes molt diversos per contribuir a lluitar contra la pobresa i
l’exclusió social, fomentar l’ocupació dels col·lectius més vulnerables i garantir oportunitats
educatives per a tothom. El 2017, fent un pas endavant, hem inclòs aquests grans reptes com
a eixos articuladors del nou Pla Director de la Fundació, ja que volem incidir de manera més
contundent en la construcció d’una societat més integradora i inclusiva.
Amb el pas del temps hem constatat, també, que les actuacions conjuntes amb les entitats del
tercer sector que treballen directament amb els qui més necessiten l’apuntalament de l’acció
social poden multiplicar l’abast i l’impacte de les nostres aportacions. Per això hem incorporat al
Patronat de la Fundació Agbar diversos professionals amb un gran coneixement d’aquest àmbit.
Així doncs, com l’aigua que gestionem, ara més que mai volem canalitzar el nostre compromís
social de forma transparent, fluïda i responsable. Promovent el diàleg, les col·laboracions i les
aliances amb altres actors públics i privats amb qui podem generar sinergies, i d’una manera
destacada amb entitats socials amb trajectòries reconegudes per la implicació, l’experiència
i el compromís mostrats en el suport i acompanyament per a la inclusió de les persones més
vulnerables de la societat.
Aquest esforç pel nostre compromís social i la reflexió sobre el camí que ha de seguir la
Fundació Agbar, que marcarà les nostres actuacions dels propers anys, han quedat reflectits en
la renovació de l’estructura i el format de la nostra memòria anual. Sense deixar de banda, per
descomptat, la nostra vocació de contribuir a promoure la cultura de l’aigua i l’aposta permanent
per l’educació i la sensibilització com a estratègies per fomentar el desenvolupament sostenible
i la protecció del medi ambient.
Àngel Simon
President del Patronat de la Fundació Agbar

PRESIDENT
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President executiu d’Agbar
PATRÓ DELEGAT
Ignacio Escudero Garcia
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Resultats

ACCIÓ SOCIAL
10.497
persones beneficiàries directes
de les accions socials

ALIANCES I
COL·LABORACIONS

SENSIBILITZACIÓ
MEDIAMBIENTAL

44

190.813

entitats socials, institucions educatives
i administracions públiques

visitants al Museu Agbar
i participants als programes, propostes i activitats
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Lluita contra
la pobresa

atenció a

ALIMENTACIÓ D’INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
Amb Creu Roja Catalunya

infants

Des de fa cinc anys col·laborem amb aquest programa que contribueix a cobrir la

1.315

quota del menjador escolar d’infants en situació vulnerable. El 2017 l’aportació
econòmica de la Fundació Agbar ha garantit durant tot l’any l’alimentació de 1.315
infants en situació de vulnerabilitat.

PREVENCIÓ DE SITUACIONS D’EXCLUSIÓ DE MARES
SOLES AMB DIFICULTATS
Amb la Fundació Abadia de Montserrat a favor
del Casal dels Infants

El fet que a Catalunya el 27% dels infants i els joves estiguin en situació o risc
de pobresa, que el 18% abandonin prematurament els estudis, que hi hagi una
taxa d’atur del 13% o que el poder adquisitiu dels qui menys cobren hagi caigut
un 28% en els anys de crisi econòmica són només alguns dels indicadors que
demanen amb urgència un compromís col·lectiu més ferm amb els grans reptes
de l’acció social per millorar les oportunitats i la qualitat de vida de les persones
més vulnerables. Per això, l’any 2017 a la Fundació Agbar hem decidit reforçar
el nostre acompanyament i les actuacions que impulsem en aquest àmbit,
apostar per l’increment del diàleg i les aliances amb les entitats socials i
implicar-nos amb nous projectes amb un impacte transformador per millorar
les vides dels qui més ho necessiten.

562

infants
i mares
acompanyats

Per segon any consecutiu, hem promogut i organitzat un concert
benèfic a càrrec de l’Escolania de Montserrat al Palau de la Música
Catalana a favor del projecte Vincles del Casal dels Infants, que
ofereix eines i ajuda a mares soles amb infants menors de tres
anys per a la cura, l’educació i la creació d’hàbits dels seus fills i
prevenir, d’aquesta manera, situacions de risc. El concert va tenir
lloc el 2 de març del 2017, i la recaptació obtinguda ha contribuït a
l’acompanyament de 562 infants i mares amb dificultats als barris
del Raval (Barcelona), a Fondo i Santa Rosa-Raval (Santa Coloma de
Gramenet), a Llefià (Badalona) i al municipi gironí de Salt.

PRIMER A TROBADA AMB ENTITATS SOCIALS
Diàleg i coworking amb entitats amb qui hem col·laborat el 2017
per aprofundir en el nostre compromís social
El 13 de desembre vam convocar a l’Àgora del Museu Agbar de les Aigües una trobada amb
representants de diverses entitats socials amb les quals col·laborem per buscar sinergies,
incentivar acords i intercanviar idees per continuar reforçant, així, les nostres línies
d’actuació amb els col·lectius més vulnerables. Durant la trobada es van presentar alguns
dels nous projectes amb què ens hem compromès l’any 2017 en els àmbits de la lluita contra
pobresa i la inserció sociolaboral.

El projecte Vincles del Casal dels Infants ajuda mares amb dificultats i la seva mainada
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Ocupació de persones
vulnerables

MILLORA DE L’ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES MÉS VULNERABLES
Amb l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
La quarta edició de l’exitosa i popular caminada solidària Barcelona Magic Line va aconseguir
mobilitzar 12.000 persones. El patrocini, un any més, de la Fundació Agbar a aquesta iniciativa ha

17

joves
formats

FORMACIÓ ¡ INSERCIÓ LABORAL DE JOVES DE 16 A 21 ANYS
Amb la Fundació Marianao
El programa de formació i inserció laboral de la Fundació Marianao de Sant Boi de
Llobregat té els objectius de millorar la qualificació professional, facilitar la continuïtat

contribuït a recaptar a Barcelona més de 300.000 euros per a projectes socials dels centres de Sant

formativa i incrementar les oportunitats d’incorporació al món laboral de joves que

Joan de Déu i altres entitats que treballen per als qui més ho necessiten.

han quedat fora del sistema escolar. Gràcies al nostre suport a aquest programa
teoricopràctic durant l’any 2017, 17 joves de 16 a 21 anys tindran les competències
necessàries per treballar com a auxiliars en muntatge i manteniment d’equips

ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A LA HIGIENE PERSONAL
Amb COCEMFE i els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma
de Gramenet, Badalona, Sant Just Desvern, Sant Boi de Llobregat,
Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Cornellà

informàtics.

acompanyament a

amb mobilitat reduïda i una situació de gran fragilitat econòmica, hem engegat un nou

ORIENTACIÓ A DONES I JOVES PER TROBAR FEINA
Amb la Fundació Ateneu Sant Roc

projecte, que permetrà reformar i adaptar els banys de 16 llars a 8 municipis de l’Àrea

L’Ateneu de l’històric i complex barri de Sant Roc de Badalona fa

persones

Metropolitana de Barcelona. Les persones beneficiàries seran seleccionades pels serveis

dècades que treballa per millorar la vida dels veïns, especialment

socials dels ajuntament implicats, i un equip tècnic de COCEMFE Barcelona s’encarregarà

dels col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió social. Des de

d’executar aquesta intervenció, que es durà a terme a partir de l’any 2018.

la Fundació Agbar hem donat suport al programa d’orientació

Per garantir la higiene corporal i en condicions de seguretat i salubritat de persones

sociolaboral, que acompanya 30 dones i joves amb dificultats
especials en el procés de cercar feina.

INCLUSIÓ SOCIAL I DONACIÓ D’ALIMENTS A TRAVÉS DE L’APROFITAMENT DE FRUITES
I VERDURES DESCARTATS EN LES COLLITES
Amb l’empresa social Espigoladors
Una altra de les accions que hem impulsat el 2017 en el marc del nostre compromís de lluita contra la
pobresa ha estat l’acord de suport a la infraestructura i logística d’Espigoladors, una entitat amb més
de 700 voluntaris que l’any passat va donar feina a 4 joves en situació vulnerable a través de l’obrador i
els espigolaments (accions de recuperació directa al camp de fruites, hortalisses i verdures aprofitables
que han estat descartats per a la venda). Gràcies a aquesta tasca, més de 180.000 quilos d’excedents
alimentaris van ser canalitzats cap a entitats benèfiques.

La tasca social que porta a terme Espigoladors és transformadora, participativa, inclusiva i sostenible

30
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Oportunitats educatives
per a tothom

8

joves
becats

BEQUES “JOVES TALENTS” PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS AMB
RECURSOS LIMITATS
Amb la Fundació CONFAVC

4.599

universitària d’estudiants sense prou recursos econòmics en els camps de la

BEQUES DE TRANSPORT PER A VISITES ESCOLARS A MUSEUS
I INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE BARCELONA
Amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el Museu
Nacional d’Art de Catalunya i la Fundació Pau Casals

transformació digital, la innovació, la sostenibilitat i el desenvolupament social.

Per trencar barreres econòmiques en l’accés a propostes educatives i

Amb els 5 joves becats el curs 2017-18 ja en són 8 els beneficiaris d’aquest programa.

culturals, des de la Fundació Agbar oferim beques de transport a determinats

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) és qui n’analitza

centres educatius per visitar el Museu Agbar de les Aigües, a Cornellà; la

les candidatures a través de la iniciativa Aula Actual, que treballa amb instituts

potabilitzadora d’Aigües de Barcelona, a Sant Joan Despí i el Museu Nacional

d’educació secundària de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És un projecte a llarg

d’Art de Catalunya, a Barcelona. Gràcies als ajuts al transport escolar de l’any

termini, en què a més a més hem previst facilitar la vinculació entre l’empresa i el

2017, 802 alumnes de 35 grups de 18 centres van poder accedir als programes

desenvolupament professional d’aquests becaris mitjançant accions de mentoring,

educatius sobre la cultura de l’aigua de la Fundació Agbar, i 3.797 alumnes de

pràctiques i reclutament local.

168 grups de 89 centres van visitar el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

El programa de beques “Joves Talents” es va crear l’any 2016 per facilitar la formació

desplaçaments
per aprendre

També hem acordat l’ampliació d’aquestes beques de transport per facilitar
el trasllat de grups al Museu Pau Casals, al Vendrell.

BEQUES PER ALS ESTUDIS D’ENGINYERIA CIVIL D’ESTUDIANTS
XILENS AMB POCS RECURSOS
Amb la Fundació Astoreca

16

estudiants
beneficiaris

ACOMPANYAMENT I MOTIVACIÓ PER ACABAR L’ESO
I CONTINUAR ESTUDIANT
Amb l’Associació SaóPrat

El nostre suport a la tasca d’Astoreca, una fundació xilena que des de fa

El projecte Bassa ESO és un servei d’acompanyament que ofereix a joves en

gairebé trenta anys promou l’accés a educació de qualitat de col·lectius

risc d’abandonament escolar dels barris de Sant Cosme i Sant Jordi-Ribera

especialment vulnerables, es va traduir l’any 2017 en 16 beques per a

Baixa del Prat de Llobregat eines, recursos i motivació perquè finalitzin amb

estudiants d’enginyeria civil a prestigioses universitats de Xile.

èxit l’educació secundària obligatòria i continuïn formant-se un cop superada

acompanyament de

20

joves

aquesta etapa, amb una projecció de futur. El nostre suport l’any 2017 va fer
possible que 20 adolescents de 12 a 16 anys es beneficiessin d’aquesta iniciativa.

suport a

33

infants
i joves

BEQUES SOLIDÀRIES PER AFAVORIR L’ÈXIT ESCOLAR D’INFANTS I
JOVES AMB SITUACIONS SOCIOFAMILIARS COMPLEXES
Amb la Fundació Marianao
El suport de la Fundació Agbar al programa de beques solidàries de la Fundació
Marianao ha permès que 33 infants i joves motivats i capacitats, però amb dificultats
per continuar els estudis per situacions sociofamiliars diverses, es beneficiessin durant
el curs 2016-17 d’ajudes destinades a reforç acadèmic, material escolar, menjador, etc.
L’adjudicació de les beques ha tingut en compte les necessitats del infants i joves que
les han rebut, així com de les seves famílies, i han suposat un incentiu per afavorir
l’èxit escolar.

L’acompanyament de la Fundació Marianao i de l’Associació SaoPrat afavoreix l’èxit escolar de joves amb dificultats
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Altres iniciatives
i col·laboracions

ACCÉS INCLUSIU A LA CULTURA PER A COL·LECTIUS
AMB DIFICULTATS I RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Amb la plataforma Apropa Cultura i la Fundació Gran
Teatre del Liceu

RECERCA CIENTÍFICA EN L’ÀMBIT DE L’ALZHEIMER
Amb la Fundació Pasqual Maragall

Mitjançant aquest programa, amb què la Fundació Agbar ha col·laborat el

mental progressiva, afecta 1 de cada 10 persones de més de 65 anys, encara no disposa

2017, el Liceu ha posat 3.900 entrades a disposició de persones amb dificultats

de tractament i és una de les principals causes de dependència a la nostra societat.

Des de la Fundació Agbar col·laborem amb la recerca per a la prevenció, la detecció
precoç i el tractament de l’Alzheimer, una malaltia que provoca una discapacitat

i risc d’exclusió, per accedir a 14 òperes, 3 espectacles de dansa, 9 concerts,
tots els espectacles familiars i escolars de El Petit Liceu i les activitats Entra
dins del Liceu i L’òpera, una emoció.

AJUDA PER MILLORAR LA LECTOESCRIPTURA
DE PERSONES AMB DISLÈXIA
Amb l’empresa social Change Dyslexia
AJUDA PER A PERSONES REFUGIADES
Amb ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

“Dytective U” és un joc online d’intel·ligència artificial per millorar les

Aigües de Barcelona va presentar el juny del 2017 un protocol d’ajut a

El 2017 vam patrocinar la presentació d’aquesta proposta, desenvolupada

persones sol·licitants de protecció internacional o en situació d’acollida per

per Change Dyslexia, una empresa social que treballa per reduir les taxes

finançar programes municipals que ajudin a cobrir necessitats bàsiques i

d’abandonament escolar causades per la dislèxia.

capacitats lingüístiques, d’atenció i de memòria de persones amb dislèxia.

ofereixin serveis d’assessorament a aquests col·lectius. Aquest protocol s’ha
enviat a 31 ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, convidant-los
a presentar propostes, que es canalitzen i gestionen des de la Fundació
refugiades a qui l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ajudarà a cobrir les

PUBLICACIÓ DE L’ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL
Amb la Fundació ESADE

despeses d’habitatge, transport i formació durant dotze mesos.

Des de l’any 2014, des de la Fundació Agbar participem en el finançament

Agbar. Els primers beneficiaris d’aquesta iniciativa seran 5 persones

d’aquest informe, que posa l’èmfasi en les interaccions entre la situació
econòmica i la confiança social.
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Promoció de
la cultura de l’aigua

48.254
visites

MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES
El Museu Agbar de les Aigües és un espai viu i dinàmic, dedicat a promoure el
coneixement i els valors de la cultura de l’aigua a través d’una exposició permanent
i una àmplia, variada i original oferta d’activitats per a tots els públics.
Ocupa els edificis modernistes de la Central Cornellà, la planta d’Aigües de
Barcelona inaugurada el 1909 per abastir d’aigua la ciutat. El 2017 va rebre
48.254 visites.
Entre les activitats i els projectes duts a terme el 2017 pel Museu Agbar de les
Aigües en destaquem els següents:

JORNADES DE PORTES OBERTES
Perquè sigui un espai realment proper i accessible, el primer diumenge
de cada mes, i coincidint amb determinats esdeveniments (Dia Mundial
de l’Aigua, Dia Internacional dels Museus, Dia Mundial del Medi Ambient,
Festa Major de Cornellà de Llobregat, Jornades Europees de Patrimoni i
Setmana de la Ciència) fem jornades de portes obertes i sessions especials
de visites guiades. L’any 2017, els dies de portes obertes el Museu Agbar va
rebre 4.052 visites.

La Fundació Agbar va néixer com a centre d’estudis i investigació per contribuir
a generar i transmetre coneixement de l’aigua per mitjà de la recerca, l’educació,
la divulgació i la publicació de treballs, entre altres activitats. Avui dia aquesta
vocació es tradueix, d’una banda, en un compromís més que consolidat amb
la promoció permanent de la cultura de l’aigua en totes les seves dimensions,
i en l’educació i la sensibilització mediambiental, de l’altra. I és que estem
convençuts que el desenvolupament econòmic i el progrés social només podran
ser sostenibles si van acompanyats d’una bona preservació i gestió dels nostres
recursos naturals més necessaris i preuats. Es tracta d’una responsabilitat
social compartida: n’hem de ser conscients i conseqüents.

2.783
visitants
nocturns

LA NIT DELS MUSEUS: CULTURA SOTA LES ESTRELLES
Amb motiu del Dia Internacional dels Museus
La nit del 20 al 21 de maig del 2017 ens vam tornar a sumar a aquesta convocatòria,
amb una proposta inèdita que va ser experimentada per 450 persones: l’Escape
Experience, un joc d’enigmes i proves contrarellotge entre bombes, calderes i
màquines de vapor de fa més d’un segle. També vam oferir visites guiades al Museu
i al refugi antiaeri de la Guerra Civil de la Central Cornellà. I vam programar dos
concerts: un de música antiga, de la formació Angelicata Consort, a l’Àgora Agbar,
i un als jardins del Museu a càrrec de la Balkan Paradise Orchestra, una formació
musical sorgida del projecte Cabal Musical del Taller de Músics, que en col·laboració
amb la Fundació Agbar promou l’acompanyament artístic de joves talents amb pocs
recursos. Durant aquesta vetllada, el Museu va rebre 2.783 visites.
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NITS D’ESTIU
Segona edició de l’Escape Experience
Dins de la programació de les Nits d’Estiu de l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat, el mes de juliol vam organitzar la segona edició de l‘Escape
Experience, aquest cop amb 396 participants.

6.300
visitants

823

AIGUA I CIÈNCIA
Participació a l’11a Festa de la Ciència de Barcelona
Durant l’11a Festa de la Ciència, el 27 i 28 de maig, el Museu Agbar va sortir
al Parc de la Ciutadella per organitzar uns tallers educatius sobre el món

EL PATRIMONI INDUSTRIAL DE L’AIGUA
Presència a la 13a fira modernista de la Dreta de l’Eixample
A l’estand que muntem cada any en aquesta fira de la Festa Major de la Dreta de
l’Eixample ja és habitual que alguns personatges d’època vinculats als orígens
modernistes del Museu Agbar rebin els veïns i les veïnes convidant-los a prendre

tasts
d’aigua

un got d’aigua de l’aixeta. 6.300 persones van visitar-nos l’any 2017.

de l’aigua. 823 persones es van animar a fer-ne un tast per aprendre a

TRADICIONS D’AIGUA AL MUSEU: L’OU COM BALLA… AMB BICICLETA!
Activitat de la Festa Major de Cornellà

distingir-ne les característiques (gust, olor i color).

L’Ou com balla és una tradició pròpia de la festivitat del Corpus Christi que des de fa
uns anys contribuïm a difondre coincidint amb la Festa Major de Cornellà. Del 15 al
25 de juny, els visitants van fer ballar l’ou al jardí del Museu, impulsant el raig d’aigua
Tallers de Nadal

que l’aixeca pedalant en una bicicleta. 643 persones van gaudir d’aquesta activitat.

L’ou com balla

365

assistents

MÉS CIÈNCIA: “CLOWNTÍFICS”, ESPECTACLE D’EXPERIMENTS,
HUMOR I AIGUA
Participació a la Setmana de la Ciència
Del 10 al 19 de novembre vam celebrar la Setmana de la Ciència, una iniciativa que
promou la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 365 persones van poder
gaudir de “Clowntífics”, un espectacle amb experiments i humor sobre ciència i aigua,
adaptat per al Museu, de la companyia The Big Van Theory.

TALLERS DE NADAL
Activitats durant les vacances escolars
Coincidint amb les vacances escolars de Nadal, hem convidat el públic a col·laborar en la
construcció del pessebre del Museu i a dotar-lo de vida. Hi hem fet córrer l’aigua amb la força
de petits i grans, mitjançant el bombeig des d’unes bicicletes estàtiques. El resultat ha estat
un pessebre participatiu que canviava cada dia. Aquesta proposta, que fins ara s’adreçava a
la mainada, el 2017 s’ha ampliat als adults que els acompanyen, i durant el Nadal 2017-2018 ha
La nit dels museus

Fira modernista ,Dreta de l’Eixample

comptat amb 279 participants.
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RECONSTRUCCIÓ D’UNA OBRA D’ANTONI GAUDÍ AL JARDÍ DEL MUSEU
Inici de les obres de la cascada de la Casa Vicens
Dins dels treballs de renovació del Museu Agbar, el 2017 hem començat les obres
per reconstruir la cascada del jardí de la Casa Vicens d’Antoni Gaudí, una joia del
modernisme que va desaparèixer l’any 1945 de la casa del carrer de les Carolines
de Barcelona. El projecte el dirigeix l’arquitecte Josep Vicens Gómez Serrano, amb
l’assessorament de Daniel Giralt-Miracle, tots dos experts en l’obra de Gaudí.

PROGRAMES EDUCATIUS

32.902

ACTIVITATS PER A CENTRES ESCOLARS I CASALS D’ESTIU
Propostes pròpies per difondre el valor de l’aigua

2.439

Els nostres programes educatius tenen l’objectiu de difondre la cultura de

escolars

infants
i joves
de casals

l’aigua i fomentar-ne els valors mitjançant propostes d’activitats en centres
escolars i casals d’estiu. L’any 2017 van tenir el següent abast:
• Visites guiades, tallers i itineraris al Museu Agbar: 17.895 escolars
i 2.306 infants i joves de casals d’estiu.

15.636
persones
l’han
conegut

EXPOSICIÓ DE PECES SINGULARS: EL COLORÍMETRE
Col·leccionables #8 de les Peces singulars del Museu Agbar
El 2017 hem donat a conèixer el colorímetre, un aparell dels anys cinquanta
que fins a principis dels anys noranta es va utilitzar a la planta de tractament
d’aigua potable de Sant Joan Despí per controlar la qualitat de l’aigua amb
l’ajut de la llum. Integrat en el recorregut de l’exposició permanent del

• Visites dinamitzades a la planta potabilitzadora de Sant Joan
Despí: 5.290 escolars i 133 infants i joves de casals d’estiu.
• Aqualogia: proposta didàctica per treballar conceptes relacionats
amb l’aigua i la sostenibilitat als centres escolars: 9.717 escolars.
Així doncs, els beneficiaris dels programes educatius l’any 2017 van ser 32.902 escolars i 2.439 infants i joves de casals.

Museu Agbar, l’han vist exposat 15.636 persones.

Tallers dels programes educatius per a centres escolars i casals d’estiu
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PROJECTES CULTURALS

“EM DIC AIGUA! DE LA MATÈRIA (SINGULAR) AL RECURS (ESSENCIAL)”
Un llibre sobre el significat de l’aigua
Aquest llibre combina la solvència científica i la claredat expositiva de Ramon
Folch amb les enginyoses imatges de Javier Mariscal. Pretén contribuir a l’esforç de
conscienciació sobre l’ús de l’aigua, sobre les amenaces d’escassetat o d’excés i sobre
els reptes que planteja el canvi climàtic pel que fa a l’aigua i la seva preservació per a
les generacions futures.

“AIGÜES DE BARCELONA. 150 ANYS AL SERVEI DE LA CIUTAT (1867-2017)”
Volum II de la col·lecció “Aigua i Història”

EXPOSICIÓ “L’EXPERIMENT DE L’AIGUA” I CONCURS
D’INSTAGRAM: SENSIBILITZACIÓ I REFLEXIÓ SOBRE L’AIGUA
Amb l’Agència Catalana de l’Aigua

Aquesta publicació, coordinada per l’editorial L’Avenç, repassa el segle i mig

L’any 2017 hem patrocinat dues iniciatives de la Generalitat amb motiu

d’història d’Aigües de Barcelona de la mà d’un equip d’historiadors i periodistes, amb

del Dia Mundial de l’Aigua, que se celebra cada 22 de març: el concurs

Manel Martín al capdavant. El llibre es va presentar a l’Àgora Agbar durant l’acte

d’Instagram #AcaWorldWaterDay i la proposta “L’experiment de l’aigua”,

institucional del Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig del 2017.

amb una plataforma web i una instal·lació artística i interactiva al centre
de Barcelona per promoure la reflexió ciutadana sobre les prioritats
relacionades amb aquest recurs.

EXPOSICIÓ “BCN. L’AIGUA, XARXES I ARQUITECTURA”
Amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Des de la Fundació Agbar hem col·laborat amb aquesta exposició per reflectir l’evolució
del proveïment d’aigua des de l’època romana fins a l’actualitat per mitjà de mapes i un
video mapping sobre una maqueta de Barcelona; l’ús públic de l’aigua mitjançant les

127.549

visitants des de
la inauguració

EXPOSICIÓ “H2OH! ELS SECRETS DE L’AIGUA DE LA TEVA CIUTAT”
Coproduïda amb l’Obra Social “la Caixa”
Després d’haver voltat per diferents ciutats d’Espanya, el mes de desembre ha

fonts i un estudi del 1893 sobre la modernització del sistema de sanejament de la ciutat.

arribat a Barcelona aquesta exposició itinerant, creada per fomentar la reflexió

S’ha pogut visitar a la seu de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya del 6

sobre els grans desafiaments tecnològics, econòmics i mediambientals que

d’abril al 13 de maig.

comporta un gest aparentment tan senzill com obrir una aixeta i que en ragi
aigua potable. Des que es va inaugurar, el març del 2016 a Cornellà de Llobregat,
fins a final de l’any passat, l’exposició ha estat visitada per 127.549 persones.
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Educació i sensibilització
mediambiental

SUPORT A LA TASCA DOCENT I DE RECERCA EN MEDI AMBIENT
I GESTIÓ DE RECURSOS NATURALS
Amb l’Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

MILLORA DE LA RUTA DEL TER
Amb el Consorci del Ter

El setembre del 2017 hem signat un acord de col·laboració per donar suport a

per continuar treballant en el projecte de millora de diversos trams de la ruta

l’organització de la docència i de diverses activitats acadèmiques del màster

amb bicicleta i a peu que va del naixement a la desembocadura del riu Ter.

El mes de juny hem renovat el conveni de col·laboració vigent des de l’any 2012,

de Desenvolupament Internacional de l’IBEI, amb un esment explícit a les
assignatures relacionades amb la gestió ambiental internacional.

15

ordinadors
donats

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MEDI AMBIENT (FICMA)
Patrocini de la 24a edició
DOTACIÓ DE RECURSOS INFORMÀTICS PER AL CENTRE
DE FORMACIÓ DEL PARC NATURAL DELS PORTS
Amb la Generalitat de Catalunya

Des de la Fundació Agbar hem contribuït a patrocinar la 24a edició del FICMA,

Des de la Fundació Agbar hem fet una donació de 15 ordinadors al Centre

l’activitat humanal mitjançant la projecció dels documentals i les pel·lícules

de Formació del Parc Natural dels Ports, amb seus als municipis de Roquetes

de ficció seleccionats.

del 2 al 10 de novembre del 2017. Amb el lema #EnlaSevaPell, aquesta edició ha
volgut posar el públic dins la pell de les espècies i els pobles amenaçats per

(Baix Ebre), la Sénia (Montsià) i Prat del Compte (Terra Alta). Aquest centre
té previst impartir mòduls d’interpretació i educació ambiental
per promoure la generació d’ocupació i l’ecoturisme.

COL·LABORACIÓ AMB EL CURS D’ESTIU RAMON MARGALEF
Amb l’Institut de Ciències del Mar i l’Associació Catalana
d’Oceanògrafes i Oceanògrafs
El 2017 hem donat suport a l’organització de la cinquena edició del curs
d’estiu Ramon Margalef, una trobada anual que promou la formació i
l’intercanvi de coneixements d’investigadors en l’àmbit de l’oceanografia.

Parc Natural dels Ports

Ruta del Ter

24a Edició del FICMA
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Altres iniciatives
i col·laboracions

Informe econòmic 2017
COMPTE DE RESULTATS (DADES EN MILERS D’EUROS)

46
22

actes i
esdeveniments

Museu Agbar
de les Aigües
1,2%

ACTIVITATS A L’ÀGORA AGBAR DEL MUSEU AGBAR DE
LES AIGÜES
Un espai d’acollida per al debat, la cultura i el coneixement

30

Donació
SOREA
0,8%

L’Àgora Agbar, amb un aforament per a 290 persones, és un espai per al
debat que a més d’esdeveniments institucionals i centrats en l’aigua acull
presentacions, congressos i altres activitats científiques i socials, culturals
i corporatives. Alguns dels 22 actes que hi van tenir lloc durant l’any 2017
van ser amb motiu del Dia Internacional dels Museus i el Dia Mundial de
l’Aigua, la celebració del 150è aniversari d’Aigües de Barcelona, la segona
trobada creativa i col·laborativa Hackath2on, l’acte anual de l’Escola de
l’Aigua, dues sessions dels “Face to face” que organitza el Cornellà Creació

2.061

1.775

Donació
Aigües de
Barcelona
52,7%

Donació
Societat
General
d’Aigües de
Barcelona
45,3%

Total ingressos

3.912

Fòrum, la XIV i XV trobada d’Escoles Verdes del Departament de Territori i
Sostenibilitat i un concert benèfic de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

II CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA
Amb l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
“L’Aigua com a recurs sostenible” va ser el lema del II

432

438

Congrés de l’Aigua a Catalunya, celebrat el 22 i 23 de març
del 2017 al Cosmocaixa de Barcelona. L’esdeveniment va

Despeses
generals
11%

Divulgació
11,2%

comptar amb el patrocini de la Fundació i la participació
de diferents ponents d’Agbar.

515
PREMIS BONAPLATA JOVES
Amb l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica
i d’Arqueologia Industrial de Catalunya

Projectes
Pla Director
13,2%
Total despeses

3.912

Aquests premis reconeixen treballs d’estudiants en el camp de la valoració
del patrimoni industrial, tècnic i científic. Des de la Fundació Agbar
n’impulsem una categoria específica per a treballs que aprofundeixin
en aspectes vinculats a l’aigua.

857

Col·laboracions
amb entitats
21,9%

1.670

Museu Agbar
de les Aigües
42,7%
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Horitzó 2018
OBJECTIUS

PRESSUPOST 2018 (DADES EN MILERS D’EUROS)

46

El 2018 continuarem reforçant la nostra acció social orientada a les persones
més vulnerables i el seu entorn. Impulsarem nous projectes de la mà de les
entitats socials i del món local per lluitar contra la pobresa, així com per
ampliar les oportunitats educatives i fomentar l’ocupació de les persones
més desfavorides. Seguirem potenciant la cultura, la sensibilització i
l’educació en temes relacionats amb a l’aigua i la protecció i la preservació
del medi ambient.
Objectius relacionats amb el nostre compromís amb l’acció social:
• Analitzar a fons les necessitats socials i explorar amb qui i de quina manera
hi podem incidir amb les nostres actuacions.
• Dialogar amb els agents del territori per generar coneixement, aliances i nous

Museu Agbar
de les Aigües
1%

30

Donació
SOREA
0,7%

2.053

2.214
Donació
Aigües de
Barcelona
51%

Donació
Societat
General
d’Aigües de
Barcelona
47,3%

Total ingressos

4.343

compromisos de treball.
• Dissenyar i posar en marxa, amb altres organitzacions, un programa innovador
i transformador que tingui un elevat impacte social.
• Canalitzar el nostre suport econòmic de forma transparent, oberta i avaluable.
• Avaluar i explicar l’impacte social directe i indirecte de les actuacions que
portem a terme.

conservació, la recerca i la difusió.

ciutadania.
• Enfortir el nostre posicionament com una entitat de referència en l’àmbit educatiu
pel que fa a la sensibilització mediambiental sobre l’aigua com a recurs primordial.

650

Projectes
Pla Director
15%
Total despeses

4.343

• Incorporar cada cop més criteris socials en la programació d’activitats i propostes
de Museu Agbar de les Aigües.
• Afavorir l’accés a la formació de qualitat a través del suport a persones i entitats.

Despeses
generals
10,1%

Divulgació
7,6%

• Continuar vetllant pel patrimoni històric d’Aigües de Barcelona a través de la

• Continuar transmetent els valors de la cultura de l’aigua en l’entorn urbà a la

439

332

Objectius relacionats amb el nostre compromís amb la cultura i l’educació:

1.345

Col·laboracions
amb entitats
31%

1.577

Museu Agbar
de les Aigües
36,3%
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