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QUI SOM?
La Fundació Agbar té per objecte promoure i fomentar, sense ànim de lucre,
accions sobre sostenibilitat o desenvolupament sostenible en els seus tres
vectors de protecció del medi ambient, d’igualtat social i de creixement
econòmic. Mitjançant la recerca, la innovació i la difusió del coneixement,
així com el desenvolupament de projectes d’assistència social, la Fundació
vetlla per la millora de la qualitat de vida de les persones i, per fer-ho,
duu a terme activitats científiques, culturals, benèfiques i docents.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
La Fundació Agbar promou
i actua sobre tres eixos:

1
COMPROMÍS
AMB LES PERSONES
La Fundació manté una estreta relació
amb el territori en el qual presta servei
i amb les persones que l’habiten, amb
un clar compromís per la millora de
la seva qualitat de vida.

2
COMPROMÍS
AMB LA INNOVACIÓ
I EL MEDI AMBIENT
La Fundació contribueix a difondre
el coneixement en col·laboració amb
centres de recerca i universitats,
i mitjançant la promoció de la innovació.
A més, es compromet amb el
desenvolupament d’un model econòmic
sostenible que asseguri la protecció
del medi ambient, l’equitat social
i el creixement econòmic.

3
COMPROMÍS
AMB LA CULTURA
I EL CONEIXEMENT
La Fundació fomenta el diàleg i la
reflexió entorn de l’aigua, en totes les
seves dimensions, contribuint a fer que
cada cop més persones puguin percebre
els beneficis i els valor de l’aigua i es
compromet amb l’educació com a
instrument a favor del progrés social.

GRANS FITES 2016

FONS DE SOLIDARITAT
Creat el 2012, el Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar
permet ajudar en el pagament del consum d’aigua de les
famílies que estan en risc d’exclusió social, a través de
la col·laboració dels serveis socials dels ajuntaments
dels 23 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona
on la companyia és present, així com de diverses entitats
del tercer sector, com Creu Roja de Catalunya, Càritas
Diocesana, Fundació Hàbitat3, Fundació l’Esperança
i Fundació Mambré.
La selecció dels beneficiaris es realitza en col·laboració
amb i sota els criteris dels serveis socials dels
ajuntaments i de les entitats socials, amb els quals
coordina la garantia de subministrament, la bonificació
de la quota de consum d’aigua durant dos bimestres
renovables i l’ajornament de les factures pendents de
pagament.

Acord amb l’Associació Benestar
i Desenvolupament
El 2016, la Fundació Agbar signa un acord amb
l’Associació Benestar i Desenvolupament, que permet
bonificar el servei d’aigua a les famílies en situació
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de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió social que
resideixen en els habitatges socials que gestiona
aquesta entitat del tercer sector social.

Reconeixement com a Entitat amb Cor
Càritas Diocesana de Barcelona reconeix la Fundació
Agbar com a Entitat amb Cor per la seva tasca social a
través del Fons de Solidaritat, que dóna suport a les
famílies ateses per aquesta entitat social amb
dificultats per pagar el rebut de l’aigua.
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92.254
ajudes

16.191

famílies beneficiàries

5.434.209 €

import total acumulat

EVOLUCIÓ FONS DE SOLIDARITAT PER TRIMESTRES
(Evolució trimestral del nombre d’ajudes acumulades atorgades i import associat)
Durant el 2016, es van atorgar ajudes per un import de 2.203.588 € que, sumades a les que s’han anat
concedint des que es va crear el Fons de Solidaritat, el 2012, donen una xifra acumulada de 5,4 milions
d’euros. Això ha beneficiat a 16.191 famílies.
Import acumulat ajudes atorgades en euros
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33. 180
VISITANTS

durant l’any 2016

MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES
El Museu Agbar de les Aigües és un espai viu, concebut perquè hi aflorin les diverses manifestacions i aproximacions
a l’aigua a través d’una oferta d’exposicions i activitats per a tots els públics.
El Museu ha registrat 33.180 visites durant el 2016. Aquests resultats consoliden l’oferta cultural i educativa d’una
entitat que planteja moltes activitats al llarg de l’any, i que ofereix activitats singulars amb motiu del Dia Mundial de
l’Aigua al març, la Nit dels Museus al maig, la Festa Major de Cornellà pel Corpus Christi, el Dia Mundial del Medi
Ambient al juny, la Ludoteca d’Aigua a l’estiu; la Setmana de la Ciència al novembre o els Tallers de Nadal per les
vacances de Nadal.
>> Del 23 de desembre al 8 de gener de 2016,
«El pessebre de les aigües», Taller de Nadal.
Proposta lúdica que convida a infants de 4 a 10 anys
a construir el pessebre del Museu i fer-hi arribar
l’aigua.
>> Fins al 14 de febrer de 2016. Exposició de la peça
de la sèrie Col·leccionables #6, «El Sinaí, una font de
salut a casa», un tipus de filtre d’aigua molt singular,
que a més de netejar l’aigua permet corregir
la seva composició per dotar-la de propietats
mineromedicinals.
>> Del 18 al 27 de març. Jornades de Portes Obertes
amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua.
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>> 21 de maig, de 19:00 h a 1:00 h. Durant tota la nit,
visites guiades al Museu i al refugi de la Guerra Civil
de la Central de Cornellà amb motiu de la celebració
de la Nit dels Museus.
>> Del 16 al 22 de maig. Jornades de Portes Obertes
amb motiu del Dia Internacional dels Museus.
>> Del 26 de maig al 5 de juny. Jornades de portes obertes
amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient.
>> De l’1 d’abril al 30 de novembre. Exposició de la peça de
la sèrie Col·leccionables #7, «L’emissió d’obligacions»,
una sèrie de títols financers als quals recorrien les
grans empreses, entre elles Aigües de Barcelona, per
finançar nous projectes i créixer.
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32.244
ALUMNES

han participat durant
el curs 2015/16 en
els programes educatius
de la Fundació Agbar

PROGRAMES EDUCATIUS
DE LA FUNDACIÓ AGBAR
El projecte educatiu de la Fundació Agbar ens atansa
l’aigua dolça des de mirades ben diverses, per aprendre
a estimar-la i per a impregnar-nos del seu valor per a la
vida i la cultura. Dins dels diversos programes
d’activitats, s’oferten propostes per a escoles,
grups infantils, famílies, gent gran o professionals
de l’educació.
Un total de 32.244 alumnes han participat durant
el curs 2015/16 en algun dels programes educatius
de la Fundació, com ara l’activitat Aqualogia, que apropa
els cicles natural i urbà de l’aigua als alumnes de primària
i promou una actitud i uns comportaments positius cap
al medi ambient, així com fer un ús responsable de l’aigua
a través de la participació i la interacció dels infants.
Altres ofertes són les visites escolars a la planta
potabilitzadora de Sant Joan Despí o els programes
educatius que ofereix el Museu Agbar, amb activitats
relacionades amb un patrimoni industrial de referència a
Europa i els valors associats a la cultura de l’aigua, el
respecte al medi ambient i la sostenibilitat.

8.277

escolars han participat
a Aqualogia

4.186

visites escolars a la planta
potabilitzadora de Sant Joan Despí

19.781

visites escolars al Museu Agbar
de les Aigües
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COL·LABORACIÓ AMB EL «GRAN
RECAPTE BANC DELS ALIMENTS»
Al donatiu en metàl·lic de 20.000 € que la Fundació Agbar
fa per contribuir a la compra dels aliments que
no s’aconsegueixen mitjançant els donatius, ha esdevingut
una campanya per aconseguir l’ajuda voluntària dels
treballadors del grup Agbar en la classificació
dels aliments recollits en el «Gran Recapte», que té
lloc abans de Nadal. Més de 90 persones van dedicar
una tarda a col·laborar amb aquesta entitat.

COL·LABORACIÓ AMB PROJECTES
D’AJUDA ALS REFUGIATS
La Fundació Agbar ha col·laborat amb Proactiva Open
Arms, l’única ONG de salvament que treballa per mar a la
costa mediterrània en favor dels refugiats, així com amb
la Creu Roja de Catalunya, institució que té encomanada
l’acollida dels refugiats que arriben a casa nostra.
>> Proactiva Open Arms: campanya de microdonacions
entre el personal del grup Agbar. Es van recollir més
de 9.000 €; la Fundació Agbar va aportar la resta
fins als 29.000 € necessaris per adquirir una llanxa
de suport per al veler Astral.
>> Creu Roja: la Fundació Agbar finança un programa
de suport escolar per als infants de les famílies
refugiades, per contribuir a facilitar la seva
integració. L’import és de 15.000 €.
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BEQUES JOVES TALENTS
Posada en marxa del programa de beques «Joves
Talents» per a estudiants universitaris amb recursos
limitats, en col·laboració amb la Fundació CONFAVC.
>> Pagament íntegre de la matrícula.
>> Fins a 1.500 € en concepte de despeses personals
associades.
>> La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC) és la responsable d’analitzar les
candidatures per determinar quins estudiants reben
les beques a través del programa veïnal Aula Actual,
que treballa amb instituts d’educació secundària.
>> Els estudis becats es poden cursar a la Universitat
de Barcelona, a la Universitat Autònoma de
Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya
o a la Universitat Pompeu Fabra.

BEQUES MÀSTER EN TECNOLOGIA
I GESTIÓ DE L’AIGUA ON-LINE
La Fundació Agbar ofereix beques per cursar el Màster
en Tecnologia i Gestió de l’Aigua on-line i els postgraus
on-line de l’Escola de l’Aigua.
Les beques cobreixen el 50% de l’import de la matrícula
del màster semi-presencial, així com dels programes de
l’itinerari on-line oferts.

MEMÒRIA 2016

ESDEVENIMENTS
DESTACATS 2016
DIA MUNDIAL DE L’AIGUA
(22 DE MARÇ DE 2016)
L’espai Àgora Agbar de Cornellà de Llobregat ha acollit la
celebració del Dia Mundial de l’Aigua, que enguany ha
portat el lema «Aigua i treball» com a recordatori i
reconeixement de la tasca dels milers de treballadors
i treballadores que contribueixen a garantir que tothom
tingui accés a l’aigua potable i al sanejament.
A l’acte de commemoració, a més d’Àngel Simon,
president del grup Agbar i de la Fundació, i Ignacio
Escudero, director general d’Aigües de Barcelona i patró
delegat de la Fundació Agbar, hi han participat Josep
Ginesta, secretari general del Departament de Treball
i Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya;
Josep Maria Àlvarez, secretari general de la Unió General
de Treballadors (UGT); Ana Sáenz de Miera, directora
d’Ashoka; Lluís Martínez Camps, Costumer Counsel del
grup Agbar, i Javier Valencia, treballador d’Aigües de
Barcelona, ambdós últims en representació dels
diferents perfils professionals i generacionals que
formen la plantilla de l’empresa.
L’actuació musical va anar a càrrec de Raquel Lúa,
cantant sorgida del projecte Cabal Musical del Taller
de Músics, un projecte d’innovació social per a la inclusió,
basat en l’acompanyament artístic de joves músics
i patrocinat per la Fundació Agbar.

MEMÒRIA 2016

9

Més de

1.800 PESONES

van omplir
el Museu Agbar
de les Aigües
per la Nit dels Museus

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
(18 DE MAIG DE 2016)
>> Del 16 al 22 de maig de 2016. Jornades de portes
obertes al Museu Agbar de les Aigües i al refugi
antiaeri de la Guerra Civil de la Central de Cornellà.
>> Visita lúdica i interactiva al Museu a través de
l’aplicació «Origen», joc interactiu que fusiona
experiència real i ficció.
>> 21 de maig de 2016. Nit dels Museus, amb concert de
The Sick Boys, del Taller de Músics, i visites guiades
al Museu i al refugi antiaeri de la Central de Cornellà.
>> 19 de maig de 2016. Auditori Àgora Agbar de
Cornellà de Llobregat. Presentació de l’aplicació
«Origen» i col·loqui sobre el futur dels museus.
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Presentació de l’aplicació «Origen»
Durant l’acte commemoratiu del Dia Internacional
del Museus, celebrat a l’Àgora Agbar de Cornellà,
s’ha presentat l’aplicació «Origen», un joc interactiu
que fusiona experiència real i ficció i que permet
descobrir el museu d’una manera completament
nova, basant-se en la tecnologia iBeacon i els
gamebooks, els còmics interactius «tria la teva
aventura» del segle xxi. Per mitjà d’aquesta
aplicació, el públic es converteix en el protagonista
d’una aventura interactiva que comença a casa i que
continua al Museu Agbar de les Aigües.
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Jeremy Rifkin

CERCLE DE L’AIGUA
El Cercle de l’Aigua és un espai de debat i reflexió impulsat per la Fundació Agbar amb la voluntat d’esdevenir una
referència que contribueixi a activar i dinamitzar el diàleg en aspectes d’interès econòmic, polític, social, científic i
mediambiental. Durant el 2016 es van dur a terme les sessions del Cercle de l’Aigüa seguents:
>> 4 de febrer de 2016. «Amenaces i oportunitats per
a l’economia espanyola el 2016» - José María Gay
de Liébana, professor titular d’Economia Financera
i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona,
economista, conferenciant i escriptor.
>> 2 de març de 2016. «El model de gestió de l’aigua,
un repte del segle xxi» - Jesús Sánchez Lambás,
advocat, catedràtic de Dret Empresarial i secretari
fundador de Transparència Internacional Espanya.
>> 11 d’abril. «Cap a la Tercera Revolució Industrial i una

Jesús Sánchez
Lambás

Màrius Carol

Societat de Cost Marginal Zero» - Jeremy Rifkin,
assessor de la Unió Europea i de caps d’Estat de
tot el món, president de la Foundation on Economic
Trends de Washington, D.C. i autor de diversos
llibres.
>> 26 de maig . «Invitació al Quixot» - Francisco Rico,
filòleg, membre de la RAE i màxim expert cervantí.
>> 29 de juny. «El periodisme, entre la trinxera del
paper i el núvol digital» - Màrius Carol, periodista,
escriptor i director de La Vanguardia.

José María
Gay de Liébana

Francisco Rico

SETMANA DE LA CIÈNCIA
(11-20 DE NOVEMBRE DE 2016)
>> 19 i 20 de novembre de 2016. Visita combinada al
Museu, a la potabilitzadora de Sant Joan Despí i a la
depuradora del Prat de Llobregat.
>> Convocatòria del X Premi Joan Oró a la divulgació
científica, organitzat per l’Associació Catalana de
Comunicació Científica i patrocinat per la Fundació
Agbar. El guardó consta de dos premis de 1.500 €:
el Joan Oró ACCC per a qualsevol temàtica
científica i el Joan Oró AGBAR, destinat a la
innovació en la gestió de l’aigua.
MEMÒRIA 2016
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CONCERT SOLIDARI DE L’ESCOLANIA
DE MONTSERRAT
La col·laboració de la Fundació Agbar amb la Fundació
Abadia de Montserrat permet impulsar i promocionar
l’activitat del cor de l’Escolania de Montserrat. El concert
solidari de l’Escolania de Montserrat a favor del Casal
dels Infants, organitzat per la Fundació Agbar, va
aconseguir recaptar 20.000 €, sumant els donatius dels
assistents i l’aportació directa de la Fundació, que es
destinaran íntegrament al Casal dels Infants, una entitat
social i ciutadana que treballa als barris, des de fa més de
30 anys, al costat dels infants i joves amb més dificultats,
perquè ells i les seves famílies tinguin el màxim nombre
d’oportunitats.
>> 25 de febrer de 2016, 19:00 h. Concert solidari de
l’Escolania de Montserrat al Palau de la Música
Catalana, organitzat per la Fundació Agbar. Els fons
recaptats han estat destinats al projecte «Vincles»
del Casal dels Infants.

CAMINADA SOLIDÀRIA-BARCELONA
MAGIC LINE
La Barcelona Magic Line és una caminada solidària i no
competitiva pels turons de Barcelona que organitza
l’Obra Social de Sant Joan de Déu, que té com a objectiu
recollir fons per millorar l’atenció de les persones més
vulnerables: sense llar, dependència, infància
hospitalitzada, discapacitat intel·lectual, etc.
El patrocini de la Fundació Agbar se suma a la
col·laboració d’Aigües de Barcelona amb la instal·lació
d’uns abeuradors per distribuir aigua de xarxa a tots els
punts d’avituallament de la marxa, de manera que els
participants de la Màgic Line disposen d’aigua potable
durant tot el recorregut.
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PUBLICACIONS
EN PROCÉS D’ELABORACIÓ
AIGÜES DE BARCELONA,
150 ANYS AL SERVEI
DE LA CIUTAT

CERDÀ: 150 AÑOS
DE MODERNIDAD

El llibre recull la història de
l’empresa que ha proveït
d’aigua Barcelona i la seva àrea
metropolitana durant un segle i mig
col·laborant amb el seu creixement
i amb la qualitat de vida dels seus
habitants.

Reedició de Cerdà: 150 años de
modernidad, publicació
commemorativa dels 150 anys
d’existència del Pla d’Ildefons Cerdà
per a la creació de l’Eixample de
Barcelona, model de tantes altres
ampliacions urbanes al món.

EM DIC AIGUA. DE LA
MATÈRIA (SINGULAR) AL
RECURS (ESSENCIAL)

LLIBRE DELS BANYS
POPULARS DE
BARCELONA

Aquesta publicació explica la
complexitat de l’aigua com a matèria
i també la complexitat de la seva
gestió. És un llibre escrit pel doctor
en biologia Ramon Folch i il·lustrat
per l’artista Javier Mariscal, adreçat
a tots els públics i amb diferents
nivells de profunditat i lectura.
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(Títol provisional)
Als anys trenta i també durant la
postguerra es van obrir
establiments per facilitar la higiene
personal a la població que no
disposava de bany a les llars, que era
la majoria. Aigües de Barcelona va
crear una filial per oferir aquests
serveis a preus assequibles.
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TANCAMENT DE L’EXERCICI
2016
RESUM DE LA DESPESA
PER ACTIVITATS 2016

Museu Agbar de les Aigües
30%
Patrocinis
23%
IVA no deduïble 2014-2016
21%
Despeses d’Administració
11%
Divulgació
9%
Comunicació i Relacions Institucionals
5%

COMPTE DE RESULTATS

INGRESSOS

(DADES EN MILERS D’EUROS)

Ingressos (lloguer d'espais, venda en botiga i altres)

49

Ingressos financers i altres
Donació SOREA
Donació SGAB

0
64
426

Donació AB

3.890

Total d'ingressos

4.429

DESPESES
Despeses d’Administració
Amortitzacions
Despeses de personal
Despeses d’estructura de la Fundació
Provisió IVA no deduïble 2014-2016
Museu Agbar de les Aigües

486
69
190
227
949
1.323

Manteniment

618

Despeses d’estructura del Museu

219

Àrea educativa

373

Activitats socioculturals

52

Conservació del Patrimoni

26

Exposicions temporals

4

Projecte de renovació

31

Patrocinis
Persones (*)

1.029
375

Cultura i coneixement

381

Innovació i medi ambient

272

Divulgació

415

Conferències

267

Publicacions

148

Comunicació i relacions institucionals
Total de despeses

228
4.429

* Durant el 2016 s’han aportat 2.203.588 € al fons de solidaritat. L’aportació al fons de solidaritat no està inclosa en
la suma total dels Patrocinis perquè es gestiona directament des d’Aigües de Barcelona per evitar beneficis fiscals
improcedents.

( )
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PRESSUPOST
2017
RESUM DE LA DESPESA
PER ACTIVITATS 2017

Museu Agbar de les Aigües
39%
Patrocinis
27%
Despeses d’Administració
11%
IVA no deduïble 2017
10%
Divulgació
8%
Comunicació i Relacions Institucionals
5%

COMPTE DE RESULTATS

INGRESSOS

(DADES EN MILERS D’EUROS)

Ingressos (lloguer d'espais, venda en botiga i altres)
Ingressos financers i altres

El pressupost 2017
es presenta en grans
partides, pendent
de la posterior
aprovació del plà
d’acció pel patronat
de la Fundació Agbar
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Ingressos per donacions

4.898

Total d'ingressos

4.957

DESPESES
Despeses d’Administració
IVA no deduïble

555
414

Museu Agbar de les Aigües

1.913

Patrocinis

1.324

Divulgació

508

Comunicació i relacions institucionals
Total de despeses
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57

244
4.957
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Edifici Can Serra, Central Cornellà
Ctra. de Sant Joan Despí, 1
08940 Cornellà de Llobegat (Barelona)
Tel. 933 423 500
fundacioagbar@agbar.es
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