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Més col·laboracions,
més impacte social

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

Un any més, ha arribat el moment de revisar i compartir la tasca que hem dut a terme a la Fundació Agbar al llarg
dels darrers mesos. Amb la voluntat de continuar el nostre compromís amb l’acció social, centrem els esforços
principalment en col·lectius i persones que, a causa de la pobresa i per una manca de recursos per combatre-la,
es troben en una situació molt precària i vulnerable. Amb un èmfasi especial a la ciutat de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, ens hem focalitzat en iniciatives que donin resposta a aquestes situacions amb accions que
considerem prioritàries per avançar cap a la plena inclusió social.
L’any 2018 hem fet un salt quantitatiu i qualitatiu en l’establiment d’aliances i compromisos de col·laboració
amb entitats socials arrelades localment que han demostrat capacitat de desenvolupar projectes innovadors
amb un impacte transformador en els nostres mateixos àmbits d’actuació. Tenim la certesa que unint recursos,
coneixements i experiència podem afrontar els grans reptes que tenim al davant d’una manera molt més eficaç.
Des d’aquesta posició hem augmentat el suport a iniciatives que cobreixen necessitats bàsiques, que combaten
la pobresa crònica, que apoderen persones per mitjà de propostes de participació social i comunitària, que
ofereixen diferents formes d’acompanyament, com orientació sociolaboral, reforç educatiu, formació, pràctiques,
intermediació laboral... Som conscients dels efectes de la crisi sobre les persones més vulnerables i per aquest
motiu volem continuar treballant per ajudar a pal·liar aquestes situacions.
Pel que fa al compromís amb la cultura i l’educació, el motor principal de les accions que portem a terme és el Museu
de les Aigües. En aquest espai de referència hem ampliat les activitats divulgatives i educatives dirigides a diversos
tipus de públics amb noves propostes que promouen el coneixement de la cultura de l’aigua en totes les seves
dimensions i els valors que hi estan associats, i també hem continuat impulsant-hi projectes culturals. En aquest
àmbit volem destacar, enguany, l’increment i la diversificació del suport que hem ofert a diferents tipus d’iniciatives
relacionades amb la preservació i la difusió del patrimoni històric i cultural vinculat a l’aigua.
Aquesta memòria d’activitats de l’any 2018 de la Fundació Agbar pretén retre comptes i exercir amb transparència
el detall sobre què hem fet, com hem treballat, amb qui hem col·laborat i l’impacte assolit. El nostre compromís és
continuar insistint, amb constància, per millorar la qualitat de vida de les persones i el seu entorn.

Àngel Simon
President del Patronat de la Fundació Agbar
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Implicació
del patronat

Composició
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.
PRESIDENT
Àngel Simon Grimaldos
President d’Agbar
PATRÓ DELEGAT
Ignacio Escudero Garcia
Director general d’Aigües de BarcelonaResponsable de la gestió del cicle
integral de l’aigua a l’àrea metropolitana
de Barcelona
PATRONS VOCALS
Josep Bagué Prats
Director General Suez Spain
Margarita Becerra García
Responsable de la Unitat de Cultura
Científica i Innovació de la Universitat
de Barcelona
Felipe Campos i Rubio
Director General de l’Associació
Educativa Itaca de L’Hospitalet Llobregat

Alba Gómez López
Gerent de la CONFAVC (Confederació
Associació de Veïns de Catalunya)
Àngels Guiteras Mestres
Gerent de l’ABD (Associació Benestar
i Desenvolupament)
Jaume Lanaspa Gatnau
Patró de la Fundació Bancària ”La Caixa”
Albert Martínez Lacambra
Director general d’Agbar
Responsable de l’activitat d’Aigua
a Catalunya

Blanca Rosa Roca Asensio
Fundadora i directora de Roca Editorial
Ciril Rozman Jurado
Director general d’Agbar
Responsable de Comunicació,
Desenvolupament Sostenible i Acció
Social
DIRECTOR
Eduard Pallejà i Sedó
SECRETARI
José Mª de Paz Arias
Advocat. Soci de Pérez-Llorca

Inma Moraleda Pérez
Diplomada en Gestió i Administració
Pública. Experta en temes de gènere,
innovació social i gestió del temps

Transparència i bon govern
En virtut del compromís, la responsabilitat social i les obligacions relacionades amb el govern, la representació i
l’administració de l’entitat per part dels membres del patronat, ens hem proposat que la transparència informativa
sigui un aspecte rellevant de la gestió de la Fundació Agbar. Per aquest motiu, volem compartir les següents fites:
Resultats positius en el rànquing de transparència
La Fundació Agbar s’ha situat entre les 10 fundacions més transparents en el rànquing del darrer informe anual
de l’entitat Compromiso y Transparencia (2017), que es basa en una anàlisi exhaustiva de la informació dels webs
institucionals de més de 100 fundacions empresarials i familiars.
Aprovació del Codi de Bon Govern de la Fundació Agbar
A la reunió del patronat del 23 d’octubre de 2018 es va presentar i aprovar el Codi de Bon Govern, que estableix
formalment els principis que han de regir la conducta de la Fundació Agbar, dels membres del patronat i de la resta
d’òrgans i treballadors.
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Aspectes destacats
de la gestió

ACCIÓ SOCIAL
Desenvolupament del pla de posicionament
amb agents clau
L’any 2018 hem fet una anàlisi minuciosa de les necessitats socials de l’àrea
metropolitana de Barcelona relacionades amb els àmbits en què volem incidir
per millorar la qualitat de vida de les persones. Aquest estudi ens ha permès
identificar i relacionar els territoris i col·lectius més desfavorits, així com
les principals mancances, les prioritats d’intervenció i les entitats socials de
referència que hi estan treballant. Amb aquestes dades i l’assessorament de
persones expertes vinculades al sector social, hem desenvolupat el pla de
posicionament previst al Pla Director 2017-2020 de la Fundació, que estableix
els criteris que han de guiar la nostra acció social.

Consolidació del nou model de relació amb
les entitats socials
Paral·lelament, hem consolidat el nou model de relació entre la Fundació i les
entitats socials que vam iniciar l’any passat. Aquest model es basa en l’establiment
d’aliances estratègiques amb vocació de continuïtat per ampliar l’impacte de la
nostra col·laboració. Ens hem reunit per conèixer-nos, dialogar i cultivar relacions
de confiança que s’han concretat en el suport de la Fundació Agbar a projectes
amb objectius alineats amb les nostres prioritats estratègiques, que destaquen
per la seva capacitat de transformació social, els components innovadors que
presenten i la transparència amb què es porten a terme.

Reforç del compromís amb l’acció social
Durant l’any 2018 hem signat 38 nous convenis de col·laboració amb
entitats socials. Amb aquesta aposta hem incrementat un 33% el nombre
de col·laboracions amb projectes que lluiten contra la pobresa, que generen
ocupació de qualitat i que brinden oportunitats educatives que afavoreixen
la inclusió social. El reforç del compromís amb l’acció social ha fet que el nostre
suport hagi arribat a un 58% més de persones que l’any 2017.
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CULTURA I EDUCACIÓ
Incorporació de criteris socials en el disseny
de propostes educatives
En el marc de la renovació progressiva del projecte educatiu del Museu de les Aigües,
l’any 2018 hem plantat dues noves llavors que contribuiran a motivar i formar joves en
situació de vulnerabilitat: d’una banda, amb la implicació en un projecte que promou
la participació de la ciutadania en processos de recerca científica, i de l’altra, amb una
aposta educativa basada en el diàleg intergeneracional entre alumnes de secundària
i persones de més de 65 anys. Els desenvoluparem amb joves vinculats a l’associació
educativa Ítaca i a l’escola de segones oportunitats El Llindar, dues entitats socials
amb què també col·laborem en altres iniciatives.

Posada en funcionament de nous espais
participatius per al públic familiar
Amb la voluntat de fer que el Museu de les Aigües esdevingui un espai cada cop
més proper, atractiu, participatiu i accessible per a tota la ciutadania, hem ampliat
l’oferta de propostes orientades al públic familiar amb la creació dels nous espais
“HACDOSOH 3.0” i “La factoria de l’aigua”. Tots dos conviden a conèixer conceptes
relacionats amb les propietats de l’aigua de manera autònoma, el primer amb
uns mòduls lúdics i jocs concebuts per a infants a partir de tres anys, i el segon
des del plantejament de reptes de certa complexitat que es poden resoldre amb
l’experimentació directa i la manipulació dels materials disponibles.

Increment de les actuacions de preservació
i difusió del patrimoni
Com a fet destacable de la gestió de la Fundació Agbar en l’àmbit de la cultura i
l’educació, hem incrementat l’esforç destinat a les actuacions orientades a seguir
aprofundint en el coneixement del nostre patrimoni històric i cultural, que s’ha
concretat en la creació d’un banc del coneixement sobre els elements més destacats
del patrimoni industrial d’Aigües de Barcelona i el nou impuls que hem volgut
donar al servei de consultes de l’arxiu històric, la recuperació de la Cascada Gaudí,
l’organització d’un congrés internacional o el suport a diversos projectes de recerca,
entre altres.
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Resultats

ACCIÓ SOCIAL
50

aliances i col·laboracions
38

12

de noves

de continuació

21

16

9

4

de lluita contra
la pobresa

d’ocupació
de qualitat

d’oportunitats altres
educatives

17.982

persones beneficiàries directes de l’acció social
55%

45%

dones

homes

45%

16%

29%

10%

infants
(0-16 anys)

joves
(17-30 anys)

adults
(31-64 anys)

gent
gran
(+65)
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CULTURA I EDUCACIÓ
47.849

visites al Museu de les Aigües
44%

8%

38%

10%

públic general

públic
familiar

centres escolars

educació
en el
lleure

35.366

infants i joves participants en els programes educatius
64%

15%

21%

al Museu
de les Aigües

a la planta

a l’escola

potabilitzadora
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Compromís
amb l’acció
social
L’any 2018 hem multiplicat el nostre suport a entitats amb trajectòries
destacades en el tercer sector que aporten propostes transformadores
per a les situacions de més precarietat econòmica i social tant als municipis
de l’àrea metropolitana com als districtes de Barcelona on la pobresa, la
desocupació i el fracàs escolar afecten un percentatge més gran de població.
La nostra acció social s’ha traduït en la col·laboració en 50 projectes que
milloren la qualitat de vida de persones sense recursos, generen ocupació
de qualitat i incrementen les oportunitats d’èxit educatiu.

–
Totes les dades i els indicadors citats en aquest capítol estan extrets d’informes recents elaborats per les següents:
Institut d’Estadística de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu, Diputació de Barcelona (HERMES),
Generalitat de Catalunya.
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Lluita contra
la pobresa

A Catalunya la pobresa afecta el 30,3% dels infants, el 24,5% de les dones, el 47,7% de les
persones estrangeres i el 59,3% de les persones sense feina. En alguns territoris, les famílies
han de subsistir amb una renda inferior als 13.500 euros anuals, molt per sota dels 18.698 euros
de mitjana a l’àrea metropolitana i dels 20.757 de la ciutat de Barcelona.
L’any 2018 ens hem implicat amb 21 projectes que mitiguen l’impacte de la pobresa en diversos
àmbits de les vides de les persones (mancances alimentàries, impossibilitat d’accedir a
habitatges dignes, problemes de salut afegits, soledat i aïllament social, fracàs escolar, etc.)
i assenten bases sòlides per a la inclusió social.

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
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Lluita contra
la pobresa

Necessitats bàsiques: alimentació,
higiene i habitatge
L’accés a un habitatge digne i a una alimentació saludable són alhora drets i necessitats bàsiques
que cal garantir en qualsevol plantejament de lluita contra la pobresa i l’exclusió social i de
protecció de les persones en situació vulnerable. Hi hem contribuït amb el suport a

Adaptació de banys per garantir la higiene corporal en
condicions de seguretat i salubritat de persones amb mobilitat
reduïda
COCEMFE
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Just
Desvern, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant
Feliu de Llobregat, Cornellà.

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 compotes amb fruites recuperades i
elaborades per la Fundació Espigoladors
Fundació Banc dels aliments
Àrea metropolitana de Barcelona
NOVA

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

9 projectes.

16

llars i 8 municipis

4.257
persones

56.670
pots de compotes per a

5.200 infants menors
de 6 anys

1.500
pernoctacions d’adults
en situació d’indigència
i vulnerabilitat extrema
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Lluita contra
la pobresa

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

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)
NOVA

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)
NOVA

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
NOVA

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)
NOVA

191.000
quilograms d’aliments
recuperats

43
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

1.300
usuaris al mes (persones
en diferents situacions
de vulnerabilitat: sense
llar, sense feina, menors
no acompanyats...)
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Lluita contra
la pobresa

Suport i acompanyament en situacions de gran
vulnerabilitat
Hem col·laborat en

6 projectes que ofereixen diferents formes de suport logístic i acompanyament

per millorar el benestar, l’entorn i la protecció de persones en situació de pobresa agreujades per
circumstàncies vitals i familiars que n’incrementen el risc d’exclusió social.

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

295
mares soles i

323

infants menors de 3
anys en situació de
vulnerabilitat

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)
NOVA

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
NOVA

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
NOVA

25
dones en situació de
pobresa o risc d’exclusió
i les seves famílies

71
persones de més de
65 anys

100
persones de més de 65
anys que reben cures
pal·liatives en situacions
de vulnerabilitat
sociosanitària i les seves
famílies
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Lluita contra
la pobresa

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

Allotjament en pisos d’acollida, ajuts econòmics i
acompanyament a famílies amb infants i joves amb malalties
cròniques complexes
Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Àrea metropolitana de Barcelona

19
familiars

254
infants, joves i les seves
famílies en situació de
vulnerabilitat

Activitats comunitàries de l’esport, la cultura
i el lleure
La participació i el sentiment de pertinença a la comunitat són dos dels components bàsics per
a la integració i la cohesió social. Per cultivar-los, ens hem implicat en

6 iniciatives que obren

les portes de persones en risc d’exclusió a propostes de caràcter social i cultural. Són propostes
que afavoreixen la creació de vincles, i també d’actituds i valors com la convivència, el diàleg, el
respecte, el coneixement i l’interès per l’entorn, etc.

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

28
joves de 16 a 18 anys
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Lluita contra
la pobresa

Colònies familiars i activitats ludicoeducatives
per fomentar la convivència i la integració social
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
Projecte “El Caliu”
Districte de Ciutat Vella (Barcelona)
NOVA

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

Beques per possibilitar la participació en colònies
escolars
Fundació Pere Tarrés. Programa “Ajuda’ls a créixer”
Àrea metropolitana de Barcelona
NOVA

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

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)
NOVA

237
persones amb pocs
recursos econòmics en
situació de risc social

1.067
persones en risc
d’exclusió social

266
infants en situació de
vulnerabilitat

43
persones en situació de
risc d’exclusió social

75
infants de 3 a 6 anys i les
seves famílies en situació
de vulnerabilitat
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Ocupació
de qualitat

Volem contribuir a fomentar l’ocupació de qualitat i a garantir les oportunitats laborals
estables de les persones sense feina, especialment als territoris més desfavorits i per a
les persones en situació de més vulnerabilitat.
Per avançar en aquest repte hem dut a terme un total de 16 intervencions centrades
en municipis de l’àrea metropolitana i en districtes de Barcelona que superen les taxes
mitjanes d’atur (11,3% i 9,5% respectivament), i en projectes destinats als col·lectius
més afectats per la desocupació: dones (13,5%), persones estrangeres (23,4%) i persones
de més de 55 anys (13,3%).

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 taxa d’atur registrat
Suport de la Fundació Agbar a projectes per generar ocupació de qualitat
També donem suport a altres projectes amb incidència a tota Barcelona i l’àrea metropolitana
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Ocupació
de qualitat

Formació i inserció laboral
L’any 2018 hem contribuït a fer possibles

6 projectes de formació i inserció laboral. Són projectes

que inclouen accions d’acompanyament i orientació, formació professional, suport en els processos
de selecció i intermediació amb les empreses del territori per poder accedir a pràctiques laborals.
La majoria es dirigeixen a joves sense feina, que han abandonat prematurament els estudis i que es
troben en situacions socioeconòmiques familiars precàries, fet que els exposa especialment al risc
d’exclusió social.

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

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

15
joves de 16 a 21 anys

sense l’ESO: 4 ja han
trobat feina

8
persones provinents de
centres penitenciaris

1
jove en pràctiques i
posteriorment incorporat
com a operari en plantilla
a Aigües de Barcelona

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

3
beques a joves de 16 a 21
anys sense l’ESO,
trobat feina

1 ja ha
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Ocupació
de qualitat

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

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

Fundació Mans a les Mans

Fundació El Llindar

6
beques a joves de 16 a 21
anys
sense l’ESO

16
joves de 16 a 21 anys
sense l’ESO
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Ocupació
de qualitat

Ocupabilitat
La millora de l’ocupabilitat incrementa les oportunitats laborals, ja que amplia els recursos
de les persones per adaptar-se a les demandes del mercat de treball. En aquesta línia, ens hem
implicat en

9 iniciatives que ofereixen acompanyament i suport en l’adquisició de competències

personals i tècniques, ajuden a adquirir confiança i autonomia, a definir itineraris i projectes
professionals i a afrontar amb més recursos els processos de recerca de feina.

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

50
persones sense feina de
famílies en situació de
pobresa milloraran les
possibilitats d’inserció
laboral

Fundació Comtal
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Ocupació
de qualitat

Acompanyament per definir itineraris de formació i en
la transició al món laboral
Associació educativa Ítaca. Projecte “Inserjove”
L’Hospitalet de Llobregat
NOVA

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 Vallés, Ripollet i Montcada i
Reixac
NOVA

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

46
joves de 18 a 30 anys en
diferents situacions de
vulnerabilitat

80
dones sense feina i que
han estat o són víctimes
de violència masclista

49
dones i joves en
situacions de
vulnerabilitat vinculats
a altres projectes de
l’Ateneu,

10 ja han

trobat feina

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

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
NOVA

62
joves de 14 a 25 anys en
risc d’exclusió social

70
adults que ja han fet un
recorregut formatiu o
ocupacional en aquesta
empresa d’inserció
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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
NOVA

Tallers d’oficis per identificar motivacions, amb
formació i pràctiques laborals
Fundació Mans a les mans. Projecte “Pas endavant”
Districte de Sants Montjuïc. Barri de la Marina (Barcelona)
NOVA

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, Nou Barris, Ciutat Vella, Sant
Andreu, Horta-Guinardó
NOVA

33
joves de 16 a 21 anys en
situació de risc social

24
joves en risc d’exclusió
participen en un nou
taller d’hostaleria

39
joves tutelats de 16 a 18
anys participaran als
tallers

Emprenedoria social
Hem iniciat una nova línia d’actuació de suport a projectes d’emprenedoria social per contribuir
a crear i consolidar iniciatives autosostenibles que generin ocupació per a persones i col·lectius
en situació de vulnerabilitat. Confiem en aquest tipus de propostes perquè poden oferir respostes
transformadores i duradores a necessitats socials reals.

Servei d’acompanyament psicosocial per
complementar un programa de formació d’emprenedoria per a
dones immigrades
Servei Solidari. Programa “Microcrèdits”
Districte de Ciutat Vella (Barcelona)
NOVA

52
dones migrades
madurant la seva idea de
negoci,

7 llocs de treball

generats
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Oportunitats
educatives

Un dels eixos que articula la nostra acció social passa per incidir en l’increment d’oportunitats
d’èxit educatiu. La distribució desigual de les dades demostra que els obstacles per culminar
les etapes educatives són més grans en determinats territoris i contextos socioeconòmics,
familiars i personals. Així, en alguns municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona les taxes
de població sense estudis obligatoris se situen per sobre del 30% (davant el 22% de mitjana).

9

En aquest sentit, l’any 2018 hem concretat el nostre compromís en iniciatives
d’acompanyament i reforç per evitar l’abandonament escolar, afavorir la continuïtat formativa,
facilitar les transicions educatives i permetre l’accés al sistema educatiu d’infants i joves en
situacions desavantatjoses.

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 taxa de població sense ESO
Suport de la Fundació Agbar a projectes per incrementar les oportunitats d’èxit educatiu
També donem suport a altres projectes amb incidència a tota Barcelona i l’àrea metropolitana
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Oportunitats
educatives

Acompanyament i reforç educatiu
Les accions d’acompanyament i reforç a adolescents i joves en situació vulnerable poden tenir
un impacte significatiu en el recorregut cap a l’èxit educatiu i l’apoderament personal en
finalitzar els estudis.
En aquesta línia, les propostes dels

6 projectes d’acompanyament i reforç amb què ens hem

compromès l’any 2018 aporten motivació, faciliten l’accés a recursos adequats i proporcionen
espais d’acompanyament i orientació per ajudar a completar els processos formatius de joves
amb circumstàncies complicades.

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
NOVA

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)
NOVA

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)

11
joves de 18 a 21 anys en
situació de vulnerabilitat

31
alumnes de centres d’alta
complexitat

20
joves en risc
d’abandonament escolar
durant el curs 2018-2019
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Adequació d’un gimnàs i dotació de material de
psicomotricitat per millorar l’atenció a les necessitats en una
escola d’educació especial
Fundació Sardà-Pujadas. Escola Especial Mare de Déu de
Montserrat
Districte d’Horta-Guinardó (Barcelona)
NOVA

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)
NOVA

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
NOVA

90
alumnes amb necessitats
educatives especials

200
joves en risc
d’abandonament escolar
prematur rebran aquesta
preparació

19
joves extutelats que han
acabat l’ESO i continuen
estudiant
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Accés al sistema educatiu
L’any 2018 hem intervingut en

3 projectes relacionats amb l’accés al sistema educatiu. En

l’etapa dels estudis superiors continuem brindant a joves amb recursos econòmics limitats
l’oportunitat de desenvolupar carreres universitàries en camps essencials en les estratègies
de desenvolupament. I en l’altre extrem del sistema educatiu, l’educació infantil, hem facilitat
que infants amb necessitats especials puguin començar a rebre com més aviat millor l’atenció
especialitzada que els pot garantir el millor futur possible.

Beques per a estudiants universitaris d’enginyeria civil amb
pocs recursos
Fundació ASTORECA
Xile

Beques universitàries “Joves Talents” per a estudiants
amb pocs recursos econòmics en els camps de la
transformació digital, la innovació, la sostenibilitat i el
desenvolupament social
Fundació CONFAVC
Àrea metropolitana de Barcelona

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

17
joves xilens

12
estudiants universitaris

16
famílies rebran
aquests ajuts
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Altres iniciatives
i col·laboracions

Barcelona Magic Line: caminada solidària per millorar l’atenció social a les persones
més vulnerables
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
Barcelona

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 devastador tsunami a l’illa de Cèlebes
Unicef
Indonèsia

Suport als ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona per a ajuts a persones refugiades
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Suport al VI Congrés del Tercer Sector Social
20-22 de novembre de 2018, L’Hospitalet de Llobregat
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Amb el lema “Desigualtats socials, solucions locals”, a les ponències, col·loquis
i debats del congrés es va posar de manifest la rellevància de la tasca de
les entitats socials, així com la importància del treball en xarxa i amb les
administracions locals. A la Fundació Agbar vam contribuir a fer possible la
conferència inaugural d’aquest esdeveniment i el “Social speakers corner”, un
espai de presentació de 84 experiències innovadores.
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya aplega 35 federacions
i grans organitzacions que inclouen més de 3.000 entitats socials que treballen
per millorar la qualitat de vida dels col·lectius en situació de més vulnerabilitat.
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Compromís
amb la cultura
i l’educació
En l’àmbit de la cultura i l’educació, a la Fundació Agbar impulsem accions
i programes propis per promoure la cultura de l’aigua entre la ciutadania,
així com per contribuir a l’educació i la sensibilització sobre la importància
d’aquest recurs.
També col·laborem en projectes d’administracions, entitats socials i
institucions acadèmiques de recerca, i en altres activitats educatives amb
les quals compartim els reptes de preservar i divulgar el patrimoni històric
i cultural i de fomentar el coneixement i la gestió del medi ambient per
protegir l’entorn natural.
El Museu de les Aigües
L’instrument principal de la Fundació Agbar per fer efectiu el nostre compromís
amb la cultura i l’educació és el Museu de les Aigües, un espai centrat en el
coneixement i els valors de la cultura de l’aigua i el patrimoni que hi està relacionat.
El Museu de les Aigües és un equipament educatiu i cultural de referència, amb
l’enorme valor històric i artístic intrínsec dels edificis modernistes de la Central
Cornellà que l’acullen. Es distingeix, també, com a agent molt actiu, dinàmic i
en evolució contínua, que aposta cada cop més per noves formes de col·laboració
amb l’entorn per anar eixamplant l’abast del seu impacte cultural, educatiu i
social.
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Promoció de la
cultura de l’aigua

Amb l’objectiu de posar 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 Museu de les Aigües compta amb una exposició permanent i una àmplia, variada i
original oferta d’activitats gratuïtes o molt assequibles per a tots els públics.
El primer diumenge de cada mes i en dates assenyalades hi ha jornades de portes obertes i
sessions especials de visites guiades. Així mateix, el Museu participa en 8 cites anuals molt
populars que ens permeten acostar-nos amb altres formats a la ciutadania.
L’any 2018 hem ampliat l’oferta de propostes per promoure la interacció amb el públic jove i hem
consolidat 5 activitats de lleure familiar que fomenten el coneixement de les propietats de
l’aigua mitjançant l’experimentació, la invenció i els jocs.
A la Fundació Agbar també hem publicat un llibre divulgatiu sobre el valor de l’aigua en el context
del segle XXI.

Jornades de portes obertes
Accés gratuït al Museu i sessions especials de visites guiades
el primer diumenge de cada mes i en dates assenyalades
– Dia Mundial de l’A igua
– Dia Internacional dels Museus
– Dia Mundial del Medi Ambient
– Festa Major de Cornellà
– Jornades Europees de Patrimoni
– Setmana del Turisme Industrial
– 48h Open House Barcelona
– Setmana de la Ciència

9.085
visites
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Promoció de la
cultura de l’aigua

Cites anuals destacades del Museu de les Aigües
Nit dels Museus. 19 de maig
Activitats: estrena del joc d’estratègia Water’n Rol, concert
amb el grup de funk i soul Lessus Band i visites comentades
al refugi antiaeri de la Guerra Civil de la Central Cornellà.

Festa Major de Cornellà. L’Ou com balla. De l’1 al 10 de juny
Difusió d’aquesta tradició durant la Festa Major de Cornellà amb
una instal·lació que va permetre als visitants impulsar el raig
d’aigua que fa ballar l’ou, pedalant en una bicicleta estàtica.

Fira modernista de la Dreta de l’Eixample. De l’1 al 3 de juny
Parada del Museu de les Aigües amb personatges d’època
vinculats als seus orígens modernistes, que reparteixen
gots d’aigua de l’aixeta.

Setmana del Turisme Industrial. Tercera edició. Del 3 a l’11
de novembre
Com a membres de la XATIC (Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya), hi hem participat amb una setmana de portes
obertes al Museu.

Setmana de la Ciència. Del 9 al 19 de novembre
Activitats: inauguració de l’espai familiar HACDOSOH!!! 3.10.
al Museu, i impuls del nou projecte “Ciència ciutadana”.

1.961
visites,

460

participants
al joc

2.354
visites durant els 10 dies
de la instal·lació

3.900
persones ateses
a la parada

200
visites

852
visites
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cultura de l’aigua

Activitats familiars
La factoria d’aigua: nou espai de manipulació i experimentació
per resoldre reptes relacionats amb l’aigua
Espai de tinkering (una metodologia d’aprenentatge) 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 amb aigua per a l’època de més calor:
bombolles gegants, laberints de canonades, sons amb aigua, etc.

La ludoteca

HACDOSOH!!!

483
participants
en 28 dies

2.229
participants
en 49 dies
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Promoció de la
cultura de l’aigua

HACDOSOH!!!: experiments i jocs per descobrir les propietats
de l’aigua
Propostes d’experiments i jocs per descobrir algunes
de les propietats de l’aigua que es poden fer de manera
autogestionada o amb l’orientació d’un educador o educadora.

HACDOSOH!!! 3.10: mòduls il·lustratius i jocs per conèixer
les propietats “invisibles” de l’aigua
Nou espai amb mòduls il·lustratius i jocs accessibles per
a infants a partir de 3 anys.

Tallers de Nadal: construcció participativa del pessebre
del Museu
Construcció i narració del pessebre del Museu, on els
participants n’havien de construir els elements i fer arribar
aigua a tots els indrets.

414
infants de 6 a 12 anys i els
seus familiars en 15 dies

199
infants de 3 a 10 anys i els
seus familiars en 10 dies

379
infants de 3 a 10 anys i els
seus familiars en 9 dies

Publicacions
Publicació del llibre Em dic Aigua! De la matèria (singular)
al recurs (essencial)
Llibre del biòleg i sociòleg Ramon Folch i l’il·lustrador Javier
Mariscal, en què una molècula explica en primera persona
què és i què significa l’aigua per al planeta i per a la
humanitat en el context del segle XXI.

3.500
exemplars editats
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A la Fundació Agbar oferim un catàleg d’activitats educatives en diferents formats, que
anem ampliant progressivament, per difondre la cultura de l’aigua i fomentar-ne els valors
que hi estan associats, com el respecte al medi ambient, l’ús responsable i la sostenibilitat.
Àquest àmbit d’intervenció inclou 3 programes per a centres escolars i 5 propostes d’activitats
d’educació en el lleure per a grups d’infants i joves de diferents edats apuntats a casals d’estiu.
També hem contribuït a la formació acadèmica de cicles superiors relacionada amb la gestió
ambiental i de l’aigua.
El nostre compromís social pel que fa a les activitats educatives s’ha concretat en la implicació
en nous projectes per potenciar l’interès per la ciència de joves en situació de vulnerabilitat,
així com en accions de suport per afavorir un accés inclusiu a propostes culturals adreçades a
centres escolars.

Programes educatius per a centres escolars
Visites al Museu de les Aigües
L’oferta d’activitats en el marc d’aquestes visites inclou
15 propostes de tallers i itineraris per a educació infantil,
primària i secundària, centrats en diferents aspectes
de l’aigua.

Visites dinamitzades a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí
A més del recorregut per la planta potabilitzadora, hi ha
tallers de tast d’aigües, de consum domèstic responsable i
de química analítica.

Activitat a l’escola
Proposta didàctica per treballar als centres escolars
conceptes relacionats amb l’aigua i la sostenibilitat,
mitjançant experiments i dinàmiques amb eines digitals.

17.996
escolars

5.120
escolars

7.516
escolars
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Propostes d’educació en el lleure
El Tincset
Joc simbòlic i de construcció per conèixer què és la Central
Cornellà i la importància de l’aigua.

Portem aigua!
Jocs tradicionals per conèixer els oficis relacionats amb la
gestió de l’aigua.

Origen
App que mitjançant el joc i la narrativa afavoreix la
sensibilització mediambiental i promou un ús responsable
de l’aigua.

La factoria d’aigua
Nou 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.

872
infants de 3 a 7 anys

1.009
infants de 8 a 10 anys

483
joves d’11 a 14 anys

501
joves d’11 a 14 anys

1.869
infants de 3 a 10 anys
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Altres activitats educatives
Suport a 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 con en l’organització d’activitats
acadèmiques.

Promoció de vocacions científiques
Col·laboració amb la Fundació Scientia en el programa First
LEGO League, una iniciativa d’abast internacional que promou
les vocacions científiques mitjançant el plantejament d’un
repte anual que s’ha de resoldre amb el disseny, la creació i la
programació d’un robot.

Sala de l’Electricitat del Museu de les Aigües

31
estudiants de 2 màsters
amb 8 assignatures
relacionades amb medi
ambient i sostenibilitat

1.500
joves de 10 a 16 anys
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Suport a la recerca científica participativa amb joves en
situació de vulnerabilitat
Nou projecte de ciència ciutadana amb el grup de recerca
OpenSystems de la Universitat de Barcelona i l’Associació
Educativa Ítaca per promoure l’interès per la ciència de joves
en situació de vulnerabilitat implicant-los en processos de
recerca.

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 el transport escolar
i les visites escolars guiades als espais següents:
– Museu de les Aigües, a Cornellà
– Potabilitzadora d’A igües de Barcelona, a Sant Joan Despí
– Museu Nacional d’A rt de Catalunya, a Barcelona

30
joves de 10 a 16 anys

1.686

alumnes de 67 grups
de 27 centres a les
instal·lacions d’Aigües
de Barcelona

2.952
alumnes de

1 36 grups

de 80 centres al Museu
Nacional d’Art

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

de Catalunya
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Preservació i difusió
del patrimoni

Per complir l’objectiu d’incidir en la preservació del patrimoni vinculat a l’aigua, al Museu
de les Aigües desenvolupem diversos projectes culturals amb característiques i impactes
molt diferents.
El 2018 hem volgut estendre l’abast d’aquest repte i hem iniciat noves col·laboracions amb
entitats que també es dediquen a protegir i a donar a conèixer edificis, espais i entorns que
formen part de la nostra història i la nostra cultura.
Les tasques dutes a terme en aquest àmbit s’han concretat en 10 accions pròpies i de suport
a iniciatives afins, entre les quals hi ha conferències i exposicions així com projectes relacionats
amb la gestió i la difusió i recerca en l’àmbit del coneixement del patrimoni històric. També hem
continuat la implicació en un projecte de protecció de patrimoni natural.

Recuperació de la cascada
de Gaudí al jardí del Museu
L’any 2018 hem finalitzat les
obres de reconstrucció d’una
joia del modernisme, la cascada
dissenyada per Antoni Gaudí,
que va desaparèixer fa gairebé
80 anys del seu emplaçament
original, la Casa Vicens, al carrer
de les Carolines de Barcelona,
per la pressió urbanística. El
monument s’ha reconstruït com
a part del projecte de renovació
museística, oferint un nou espai
a la ciutadania.
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Preservació i difusió
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Conferències i exposicions
Organització del congrés “El patrimoni internacional de la
indústria de l’aigua”
Esdeveniment coorganitzat amb el Comitè Internacional per
a la Conservació del Patrimoni (TICCIH, en les sigles angleses),
que va reunir al Museu de les Aigües 10 ponents de diversos
països, experts en el patrimoni de l’aigua.

Exposició “Espais Recobrats. Els nous usos del patrimoni
industrial català”
Presentació, del 18 de gener al 18 de febrer, d’aquesta mostra
itinerant.

92
assistents

524
visites

Gestió del coneixement
Primera fase de la creació d’un banc de coneixement sobre el
patrimoni històric d’Aigües de Barcelona
Creació del banc de coneixement històric per facilitar l’accés a
la documentació sobre la Central Cornellà, la Central Besòs i la
Torre de les Aigües del Tibidabo, i promoure’n la divulgació.

Servei de consultes a l’arxiu històric corporatiu
Gestió del servei de consultes de l’arxiu històric de la
companyia.

11.431
documents processats

128
consultes internes i
externes.

791 imatges

digitalitzades
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Preservació i difusió
del patrimoni

Suport a la recerca i difusió
Suport a la promoció del patrimoni arqueològic
Col·laboració amb la Càtedra Roses d’A rqueologia i Patrimoni Arqueològic de la
Universitat de Girona, per al desenvolupament d’activitats de recerca i divulgació
del patrimoni arqueològic.

Foment de la recerca sobre patrimoni industrial
Col·laboració amb l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural per fomentar
la recerca sobre el patrimoni industrial vinculat al Museu de les Aigües.

Suport al coneixement de la Torre de les Aigües del Besòs
Col·laboració amb l’A rxiu Històric del Poblenou per desenvolupar activitats a la Torre
de les Aigües del Besòs.

Suport a l’exposició “El Rec Comtal. Passat, present i futur”
Mostra organitzada pel Centre d’Estudis Ignasi Iglesias entre el 10 de febrer i el 29
de març al Centre Cultural de Can Fabra, de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona.

Protecció del patrimoni natural
Suport per 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 a peu i en bicicleta
que va del naixement a la desembocadura del riu Ter.

40
quilòmetres de traçat
nou al tram de la Ruta de
l’Onyar en funcionament
a partir de la primavera
de 2019
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Altres iniciatives
i col·laboracions

Activitats a l’auditori Àgora Agbar
L’auditori del Museu de les Aigües és un espai per promoure
el debat, la cultura i el coneixement, amb una capacitat per a
290 persones. S’hi organitzen esdeveniments institucionals
propis centrats en l’aigua i també acull presentacions,
congressos i altres activitats científiques i socials, culturals
i corporatives.

Suport a activitats per fomentar un accés inclusiu a la
cultura musical
Col·laboració amb la Fundació Pau Casals per a la realització
d’activitats gratuïtes per promoure la sensibilització i la
divulgació culturals al voltant de la música, a Barcelona i al
Museu Pau Casals, al Vendrell.

6.723
assistents a

34

esdeveniments

1.500
assistents a

2 concerts
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Informe econòmic 2018
COMPTE DE RESULTATS (DADES EN MILERS D’EUROS)

60

Museu
de les Aigües
2%

72

Donació
SOREA
2%

1.705

1.705

Donació
Aigües de
Barcelona
48%

Donació
Societat
General
d’Aigües de
Barcelona
48%

Total ingressos

3.542

42 Altres 5%

374

952

Ocupació
39%

380

Col·laboracions
cultura i educació
11%

Col·laboracions
acció social
27%

419
Lluita contra
la pobresa
44%

117
Oportinitats
educatives
12%

Total despeses

3.542

470

Despeses generals
13%

334

Projectes pla director
9%

1.406

Museu
de les Aigües
40%

Edifici Can Serra, Central Cornellà
Ctra. de Sant Joan Despí, 1
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
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