
Memòria  
2015  

–  
Pla d’actuació  

2016



— 
2 

Compromís  
amb les persones

–
Estreta relació amb el territori en el 

qual la companyia presta servei i amb 
les persones que l’habiten, els seus 

clients. Compromís amb la millora de 
la seva qualitat de vida.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
La Fundació Agbar promou  

i actua sobre tres eixos:

Compromís  
amb la cultura  

i el coneixement
–

Foment del diàleg i la reflexió entorn  
de l’aigua, en totes les seves dimensions.

Compromís  
amb la innovació  
i el medi ambient

–
Mitjançant la promoció de la innovació, la Fundació 
es compromet amb el desenvolupament d’un model 
econòmic sostenible que asseguri la protecció del 

medi ambient, l’equitat social i el creixement econòmic.

Qui som?
–

La Fundació 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. 
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Adéu solidari a la Torre Agbar
–
Amb motiu del trasllat de la seu social del Grup 
Agbar a la Ciutat de l’Aigua, la Fundació Agbar 
va organitzar diverses iniciatives solidàries per 
acomiadar-se de la Torre Agbar. 

• Visites a la Torre Agbar per a la ciutadania. 
Més de 4.500 visitants i 60 voluntaris 
participants.

• Subhasta de mobiliari destinada a 
treballadors d’Agbar i públic general.

• Pujada solidària d’escales a la Torre Agbar.

ReCApTACió ToTAl: 32.262 euRos desTinATs  
A lA CAMpAnyA “lA FAM no FA vACAnCes”  
del BAnC dels AliMenTs.

Fons de solidaritat– 
Acords amb la Fundació 
Hàbitat3 i la Fundació de 
l’esperança
–
Al 2015 als acords amb Creu Roja, Càritas 
diocesana i la Fundació Mambré, s’hi han sumat 
dos convenis de col·laboració amb la Fundació de 
l’esperança de l’obra social “la Caixa” i la Fundació 
Hàbitat3 per bonificar el servei de l’aigua de les 
famílies en situació de precarietat econòmica 
ateses per aquestes entitats benèfiques.

Grans  
fites 2015 
–

Ignacio Escudero, director d’Aigües de Barcelona, 
durant la signatura dels nous convenis amb la 

Fundació de l’Esperança i la Fundació Hàbitat3.Visita solidària a la Torre Agbar.

Memòria 2015
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Formació en dret d’Aigües
–
• 4t. Fòrum de Dret d’Aigües - Estada del Consell 

General del Poder Judicial. de l’1 al 3 de juliol de 
2015 a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona.

• Conferències a l’Espai Gaudí:

26 de febrer de 2015.  “Transparència i accés a la 
informació pública” – Antoni Bayona i Cèsar Tolosa.

7 de juliol de 2015. “estratègia europa 2020. una 
estratègia per a un coneixement intel·ligent, 
sostenible i integrador” – Ferran Tarradellas.

7 d’octubre de 2015. “Cap a un nou marc normatiu en 
la contractació pública” – José María Gimeno Feliu.

26 de novembre de 2015. “Aigua i drets humans” – 
José Manuel Bandrés.Conferència d’Antoni Bayona i Cèsar Tolosa.

Col·laboració amb el  
“Gran Recapte d’Aliments”
–
la Fundació Agbar ha col·laborat en la campanya 
“Gran Recapte d’Aliments”, organitzada pel Banc 
dels Aliments, gràcies a la participació de 30 
voluntaris.

Voluntaris de la Fundació Agbar en el “Gran Recapte”.

Museu Agbar de les Aigües
–
• 37.000 visitants durant l’any 2015.

• 18 de maig de 2015, Dia Internacional dels 
Museus. Obertura al públic del refugi antiaeri 
de la Guerra Civil de la Central Cornellà.

• 21-22 de març, Dia Mundial de l’Aigua. Celebració 
de la HackatH2On: trobada de desenvolupadors, 
dissenyadors, museòlegs i usuaris per crear 
noves aplicacions mòbils que apropin el món de 
l’aigua als ciutadans.

• 21 de novembre, Setmana de la Ciència. Sessió 
de test de l’aplicació Origen, idea guanyadora 
de la HackatH2on, que permet recórrer el Museu 
Agbar de les Aigües a través d’una experiència 
lúdica i interactiva.

Visita al refugi antiaeri durant la Nit dels Museus.

HackatH2On al Museu Agbar de les Aigües.

Memòria 2015
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Esdeveniments  
destacats  
2015
–

dia Mundial de l’Aigua
(20 de març de 2015)

–
• 20 de març de 2015. Inauguració del nou auditori 

Àgora Agbar amb la conferència de Gro Harlem 
Brundtland, membre del panell d’experts 
sobre sostenibilitat Global de nacions unides, 
sota el títol  “2015, un any d’esperança per al 
desenvolupament sostenible”, i actuació de 
l’escolania de Montserrat.

setmana de la  
Ciència i la innovació
(13-22 de novembre de 2015)

–
• 12 de novembre de 2015. Presentació del llibre 

Ramon Margalef, ecólogo de la biosfera,  
biografia científica que ret homenatge a l’ecòleg 
català Ramon Margalef, un dels científics més 
productius i citats al món en l’àmbit de l’ecologia.

dia internacional dels Museus
(18 de maig de 2015)

–
• 9-17 de maig de 2015. Jornades de portes obertes 

al Museu Agbar de les Aigües.

• 15 de maig de 2015, Auditori Àgora Agbar. 
presentació del llibre La urbanització del Raval de 
Barcelona a final del segle XVIII. Clavegueram, 
empedrats i societat, de Júlia Benavent, a 
càrrec de l’autora i de Manuel Guàrdia, professor 
d’Arquitectura de la upC i historiador.

• 16 de maig de 2015. Nit dels Museus amb concert 
de la violinista sara Cubarsi.

Museu Agbar de les Aigües.

Presentació de l’obra Ramon Margalef, ecólogo de la biosfera.

Participants a l’acte del Dia Mundial de l’Aigua.

Memòria 2015

Concert de Sara Cubarsi.
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Fòrum de Joves Talents
(Juny de 2015)

–
• A través del seu centre de formació, l’Exploratori 

dels Recursos de la natura, la universitat 
politècnica de Catalunya organitza el Fòrum 
de Joves Talents, adreçat als millors alumnes 
preuniversitaris de Catalunya i patrocinat per  
la Fundació Agbar.

• Tema central: “L’aigua a la Terra”.

“dReT d’AiGÜes”, 
voluM 4

el volum 4 de la col·lecció 
“dret d’Aigües”, que porta 
per títol planificación y 
ordenamiento jurídico 
de los recursos hídricos, 
recull les ponències 
presentades al iii Fòrum de dret 
d’Aigües, celebrat al juny del 2014.

pRiMeR voluM de lA Col·leCCió  
“AiGuA i HisTòRiA”

Al llibre la urbanització del Raval de 
Barcelona a final del segle Xviii. Clavegueram, 
empedrats i societat, escrit per Júlia 
Benavent i que inaugura la col·lecció “Aigua i 
història”, es fan públics per primera vegada 
documents que descriuen la urbanització 
del Raval de Barcelona, 
amb l’empedrat dels 
carrers i la construcció del 
clavegueram impulsada per 
Francisco de Zamora.

Publicacions
–

La sociedad de hoy en día, sujeta a un profundo proceso de cambio, necesita más que nunca del correcto funcionamiento del Estado de derecho, que establece un sistema de instituciones y leyes ordenado. Las empresas somos una parte esencial de la sociedad y necesitamos que la seguridad jurídica sea un principio básico en nuestro quehacer cotidiano.

El Foro de Derecho de Aguas se ha convertido una vez más en punto de encuentro de voces autorizadas que han compartido reflexiones en torno a la realidad jurídica y su evolución, siempre en el marco del agua. Estas valiosas aportaciones quedan plasmadas en la cuarta publicación de la colección Derecho de Aguas, Planificación y ordenamiento jurídico de los recursos hídricos. 

En este volumen, el lector podrá profundizar en los temas abordados en el III Foro de Derecho de Aguas: el debate sobre los conceptos de “dominio público” y “servicio público”; la conexión entre urbanismo y agua en nuestro ordenamiento jurídico; la planificación hidrológica y los planes hidrológicos de cuenca; el precio del agua; la transformación de la figura de usuario en la de consumidor y su derecho a la información; la investi-gación e innovación aplicadas a la búsqueda de recursos hídricos no convencionales, o la posible reforma constitucional sobre el agua en Chile.

De la mano de expertos del ámbito académico y de la judicatura, esta cuarta entrega de la colección Derecho de Aguas proporciona una visión exhaustiva de los aspectos técnicos, jurídicos, políticos y administrativos que condicionan la evolución legislativa en torno al agua.

El Foro de Derecho de Aguas fue creado en 2011, a iniciativa de la Fundación Agbar y el Consejo General del Poder Judicial, como un punto de encuentro periódico centrado en el pensa-miento y la reflexión multidisciplinar a fin de ampliar el conoci-miento, contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica y facilitar la unificación de criterios en materia medioambiental y, especialmente, en el ámbito del agua. El Foro de Derecho de Aguas constituye la primera iniciativa de este tipo en Europa, donde existe una realidad normativa muy diversa y compleja, desde la legislación local hasta la comunitaria. A través de sus actividades de estudio y divulgación, el Foro se ha consolidado como un referente esencial en estas materias.

El cuarto volumen de la colección Derecho de Aguas recoge las ponencias presentadas en el seno del III Foro de Derecho de Aguas, celebrado en junio de 2014 en Las Palmas de Gran Canaria. 

3. La contratación en el sector del agua
4. Planificación y ordenamiento jurídico     de los recursos hídricos 

Con esta colección, la Fundación Agbar, entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover y fomentar acciones sobre sostenibilidad, protección del medio ambiente, equidad social y crecimiento económico, pretende, en el ámbito del Derecho de aguas, ampliar el conocimiento en materia medioambiental y contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica del agua.

Expertos de diversos ámbitos como la universidad y la judicatura, pero también expertos en la gestión cotidiana del servicio, nos ofrecen sus conocimientos y experiencias, con el objetivo de estimular la investigación de aspectos legales de la gestión del agua y ofrecer modelos teóricos que respondan adecuadamente a los retos que se nos presentan.
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Planificación 
y ordenamiento 
jurídico de los 
recursos hídricos

COLECCIÓN  DERECHO DE AGUAS 4

■ Felisa Atienza Rodríguez ■ Santiago Muñoz Machado■ José M.ª Gimeno Feliu ■ Inmaculada Rodríguez Falcón■ Concepción Gimeno Gracia ■ Pablo Ruiz-Tagle
■ Joaquín Huelin Martínez de Velasco ■ José Suay Rincón
■ Blanca Lozano Cutanda
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Cercle de l’Aigua
–
• 12 de febrer de 2015. “Catalunya i les altres 

espanyes” – Santiago Muñoz Machado. 

• 5 de març de 2015. “Cohesió social i progrés 
econòmic a l’àrea metropolitana de Barcelona” – 
Antonio Balmón.

• 14 de desembre de 2015. “2012-2015, tres anys 
del Fons de solidaritat d’Aïgues de Barcelona” – 
presentació de l’Informe d’Avaluació del Fons 
de Solidaritat d’Aigües de Barcelona elaborat 
per l’ivàlua (institut d’Avaluació de polítiques 
públiques).

Acte de cloenda del Fòrum de Joves Talents a l’Àgora Agbar.

Obra 
preseleccionada 
per als Premis 
Ciutat de 
Barcelona 2015.

Santiago Muñoz Machado, durant la seva 
conferència al Cercle de l’Aigua.

–

Gràcies a la troballa, entre els fons de la Real Biblioteca de Madrid, d’un expedientadministratiu sobre obres de clavegueram i empedrats al Raval l’any 1787 per la pro-fessora universitària Júlia Benavent, tenim a les mans un llibre que ens porta al Quar-ter V de Barcelona (el del Raval) per veure com n’era de precària la vida de lespersones que hi vivien a causa de la insalubritat dels carrers, les indignes condicionsd’habitabilitat i la marginació dels seus habitants.
Francisco de Zamora, personatge il·lustrat i alcalde del crim a les ordres de Carles III,es proposa posar-hi remei a partir de dues premisses bàsiques: higiene i educació.Per això impulsa el projecte de sanejament, clavegueram i empedrats de diferentscarrers d’aquest barri i la creació d’escoles per a nenes. 

Aquesta obra de Júlia Benavent ens permet conèixer de primera mà aspectes de lavida quotidiana d’un moment transcendental del final del segle XVIII.
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Júlia Benavent
L A URBANITZACIÓ DEL RAVAL
D E  B A R C E LO N A  A  F I N A L  D E L  S E G L E  X V I I IClavegueram, empedrats i societat
Edició de documents inèdits 
de Francisco de Zamora a la Real Biblioteca
Pròleg de Manel Guàrdia

Coberta Raval ok filmar_.-  06/05/15  19:04  Página 1
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Compte de resultats
(dades en milers d'euros)

–
ingressos
ingressos (lloguer d'espais, venda en botiga i altres)  56,1
ingressos financers i altres  1,6
donació soReA  85,8
donació sGAB 430,9
donació AB 4.027,6
Total d'ingressos 4.602,0

despeses
Despeses d’administració 561,5

Amortitzacions 87,8
despeses de personal  200,7
despeses d’estructura de la Fundació 273,0

Museu Agbar de les Aigües 1.477,5
Manteniment 688,1
despeses d’estructura del Museu 231,4
Àrea educativa    396,4
Activitats socioculturals 94,0
Conservació del patrimoni 30,1
projecte de renovació 37,5

Patrocinis 1.089,9
persones (*) 301,3
Cultura i coneixement 417,2
innovació i medi ambient 371,4

Divulgació 428,7
Conferències 392,9
publicacions 35,8

Comunicació i relacions institucionals 1.044,4
Total de despeses 4.602,0

Tancament  
de l’exercici  

2015
–

(*)  durant el 2015 s’han aportat 1.751.153 euros 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.

Memòria 2015

Resum de la despesa 
per activitats 2015  

–

32%

24%

23%

9%

12% Museu Agbar  
de les Aigües 

Patrocinis

Comunicació 
i relacions 

institucionals  

Conferències i 
publicacions

Despeses 
d’administració
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Compromís  
amb les persones

–
Compromesa amb les comunitats on du a terme la seva 

activitat i amb una voluntat manifesta de ser socialment 
responsable amb els seus ciutadans, la Fundació Agbar 

col·labora amb institucions i entitats per atendre els col·lectius 
més vulnerables de la societat i oferir-los noves oportunitats. 
Amb la seva acció contribueix a l’equitat social i a eradicar les 

situacions extremes d’exclusió social i, també,  
a sensibilitzar sobre els efectes dels nostres hàbits  

i comportaments envers el planeta. 

lA FundACió AGBAR ApoRTA un ToTAl   
de 305.227 euRos A Col· lABoRAR  

AMB ProJECTES SoCIALS.

previsió de patrocinis 2016
–
BAnC dels AliMenTs, FundACió (donació d’aliments) AB 20.000

AsToReCA, FundACión  (beques per a estudiants xilens d’enginyeria) sGAB 41.727

CAsAl dels inFAnTs (reforç escolar d’infants i joves en risc d'exclusió) AB 1.000

CrEU roJA CATAlunyA (menjadors socials infantils) AB 100.000

dispoRT, AssoCiACió espoRTivA de disCApACiTATs AB 3.000

esCleRosi MÚlTiple, FundACió (Mulla’t per l'esclerosi múltiple) AB 3.500

FeMAReC (reinserció laboral) AB 5.000

FideM, FundACió (dona emprenedora) AB 1.000

MAMBRÉ, FundACió (reinserció de persones sense llar) AB 2.000

MARiAnAo,  FundACió (projecte de beques solidàries) AB 15.000

MnAC (beques a escoles desfavorides per a activitats del MnAC) AB 30.000

Museu AGBAR de les AiGÜes (beques d’autocar per a visites escolars) AB 15.000

orDrE HoSPITALÀrIA SANT JoAN DE DÉU (caminada popular) AB 10.000

peRe TARRÉs, FundACió (colònies socials infantils) AB 25.000

CLUB INFANTIL JUvENIL sAnT Feliu (projecte de millora de l’èxit escolar) AB 3.000

són espeCiAlisTes (Ajuntament de viladecans) AB 12.000

TAlleR de MÚsiCs (projecte de reinserció social de joves músics) AB 5.000

TrINIJovE (reinserció de joves en risc d’exclusió ) AB 10.000

uniCeF (acció social) AB 3.000

Total de previsió de patrocinis 305.227

Reunió amb una associació de veïns per difondre el sistema 
de funcionament del  Fons de Solidaritat.

Pla d’actuació 2016
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55.065 AJUDES

12.768 FAMílies 
BeneFiCiÀRies

iMpoRT ToTAl  
ACuMulAT:  

3.230.794,85 €

Fons de solidaritat
–
Creat l’any 2012, el fons de solidaritat permet 
ajudar al pagament del consum d’aigua de les 
famílies en risc d’exclusió social.

• Bonificació de la quota de consum d’aigua durant 
dos bimestres renovables i ajornament de 
factures pendents de pagament.

• Garantia de subministrament. 

• En col·laboració i sota els criteris dels serveis 
socials dels ajuntaments i de les entitats socials.

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.

• 25 de febrer de 2016, 19 hores. Concert solidari  
al palau de la Música Catalana. els fons 
recaptats es donaran íntegrament al projecte 
“vincles” del Casal dels infants del Raval.

evolució del Fons de solidaritat a l’àrea metropolitana de Barcelona 
–

T2 | 12 T3 | 12 T4 | 12 T1 | 13 T1 | 14 T2 | 14 T3 | 14 T4 | 14 T1 | 15 T2 | 15 T3| 15 T4 | 15T2| 13 T3 | 13 T4 | 13
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Import acumulat ajudes atorgades Nre. famílies 

Cor de l’Escolania de Montserrat.

Pla d’actuació 2016
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Compromís  
amb la cultura i  
el coneixement

–
la Fundació Agbar fomenta el diàleg i la reflexió entorn de 
l’aigua, en totes les seves dimensions. perquè fomentar la 
cultura basada en la gestió del coneixement com a motor 
de desenvolupament social forma part de la seva missió i 

contribueix a fer que cada cop més persones puguin percebre 
els benefi cis i els valor de l’aigua.  

lA FundACió AGBAR ApoRTA  
374.100 EUroS A ProJECTES CULTUrALS  

i d’esTíMul del ConeiXeMenT.

exposició “H2oh! els secrets  
de l’aigua de la teva ciutat”
–
la Fundació Agbar està coproduint amb l’obra 
social de “la Caixa” l’exposició “H2oh! els secrets 
de l’aigua de la teva ciutat”. l’objectiu és generar 
una reflexió sobre els grans reptes tecnològics, 
econòmics i mediambientals de la gestió de 
l’aigua en l’àmbit urbà a partir d’un ventall ampli 
de recursos tant museogràfics com audiovisuals, 
interactius, fotografies o objectes originals i 
reproduccions.

• 17 de març de 2016. Inauguració de la mostra a 
Cornellà de llobregat.

• Itinerància durant 2016 i 2017 per diferents 
ciutats espanyoles.

Pla d’actuació 2016
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previsió de patrocinis 2016
–
ABAdiA de MonTseRRAT, FundACió (escolania de Montserrat) sGAB 100.000

AlellA, AJUNTAMENT (Festival d'estiu) soReA 8.000

AMCTAiC (premis Bonaplata a treballs de recerca sobre patrimoni industrial) AB 600

BAnyoles, AJUNTAMENT (eTu Triatlon european Cup) soReA 30.000

BARCelonA CulTuRA, FundACió  (projecte Rec Comtal) AB 50.000

CAsA AMÈRiCA CATAlunyA (vincles culturals entre Catalunya i llatinoamèrica) sGAB 18.000

CluB de RoMA (oficina de Barcelona) AB 10.000

esAde, FundACió (índex de confiança social) AB 10.000

iBeRAMeRiK ConCeRT, AssoCiACió (documental i llibre sobre eulogio dávalos) sGAB 15.000

liCeu, FundACió GRAn TeATRe del AB 120.000

pAu CAsAls, FundACió soReA 10.000

sAnT CliMenT, AJUNTAMENT (Fira de les Cireres) AB 2.500

Total de previsió de patrocinis 374.100

Cercle de l’Aigua
–
properes dates:

• 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 a la universitat de 
Barcelona.

• 2 de març de 2016. “Mercat i democràcia” –  
Jesús Sánchez Lambás, advocat especialista en  
dret d’empreses.

Conferències a l’espai Gaudí
–
properes dates:

• 10 de març de 2016. “responsabilitat ambiental” –  
Pablo Llena, president de l’Audiència de 
Barcelona, i José Esteve Pardo, catedràtic de dret 
Administratiu de la universitat de Barcelona.

Conferència de José Manuel Bandrés.

Conferència del Cercle de l’Aigua.

Pla d’actuació 2016
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lliBRe de les FonTs del MesTRe soCies

la Fundació Agbar coeditarà, conjuntament amb l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona, el llibre de las fonts de la present ciutat de Barcelona 
compost per Francesch socies, mestre de casses i de las fonts de la 
present ciutat en lo any de 1650, un manuscrit inèdit de gran rellevància i excepcionalitat sobre el 
sistema de proveïment, conducció i distribució d’aigua potable a Barcelona al segle xvii.

la publicació, que formarà part de la col·lecció “Aigua i història“ de la Fundació Agbar, inclourà la 
transcripció i un seguit d’estudis històrics sobre el document, l’autor i el context històric de l’època 
i podria completar-se amb un facsímil.

Col·leCCió de lliBRes il·lusTRATs

la Fundació Agbar treballa en una col·lecció de llibres il·lustrats i de caràcter divulgatiu sobre el 
cicle de l’aigua: diversos volums adreçats a diferents franges d’edat, inclòs el públic adult.

l’objectiu és disposar d’una eina per explicar el cicle integral de l’aigua a tots el públics, des 
d’infants de tres anys, passant per adolescents i joves, fins al lector adult, tot transmetent la 
importància, la complexitat i l’esforç de la gestió del cicle urbà de l’aigua: els reptes ambientals, 
econòmics, tecnològics, etc.

“dReT d’AiGÜes”,   voluM 5

Aquest llibre, titulat entorn al dret penal, recollirà les ponències dutes a terme en el marc del cicle 
de conferències sobre dret penal que van impartir a la Torre Agbar i a la Ciutat de l’Aigua diferents 
professionals de l’àmbit de la judicatura amb una reconeguda trajectòria.

“dReT d’AiGÜes”,   voluM 6

igualment es preveu editar un llibre que reculli les ponències impartides per professionals del 
dret administratiu.

–

–

–

Properes 
publicacions
–

Pla d’actuació 2016



— 
15 

Compromís  
amb la innovació  
i el medi ambient

–
la Fundació Agbar contribueix a difondre el coneixement 

en col·laboració amb centres de recerca i universitats, 
i es compromet, a través de la innovació i la recerca, a 

desenvolupar un model econòmic sostenible que asseguri la 
protecció del medi ambient, l’equitat i el creixement econòmic.  

lA FundACió AGBAR ApoRTA  
264.900 EUroS A ProJECTES rELACIoNATS 

AMB lA innovACió i el Medi AMBienT.

llançament de l’aplicació 
origen
–
origen és una aplicació per a smarthpone  
o tauleta que permet recórrer el Museu Agbar  
de les Aigües a través d’una experiencia lúdica  
i interactiva. el llançament es farà al maig de 
2016.

• Els desenvolupadors van ser els guanyadors 
de la HackatH2on, que va tenir lloc el dia 
Mundial de l’Aigua 2015.

Origen és una aplicació per a 
smarthpone o tauleta.
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previsió de patrocinis 2016
–
BARCelonA, AJUNTAMENT (programa “escoles + sostenibles”) AB 21.000

BeQues MÀsTeR de l'AiGuA AB 26.400

CeRCle d'inFRAesTRuCTuRes AB 15.000

ConsoRCi del TeR (conservació de la Ruta del Ter) soReA 10.000

FòRuM AMBienTAl, FundACió AB 17.500

iBei, insTiTuT BARCelonA d'esTudis inTeRnACionAls (postgrau de Ciències socials) AB 50.000

ieB, insTiTuT d'eConoMiA de BARCelonA (europeG) AB 22.000

iese (ampliació del campus universitari) AB 50.000

insTiTuT de CiÈnCies del MAR (curs d’estiu Ramon Margalef) AB 2.000

pAsQuAl MARAGAll ConTRA l'AlZHeiMeR, FundACió AB 12.000

pRinCesA de GiRonA, FundACió (premis iMpulsA) sGAB 33.000

univeRsiTAT RAMon llull  (Càtedra ethos d’ètica empresarial) AB 6.000

Total de previsió de patrocinis 264.900

programa  
“escoles + sostenibles”
–
Aigües de Barcelona dóna suport al programa 
“escoles + sostenibles”, impulsat per l’Ajuntament 
de Barcelona per facilitar la implicació dels 
centres educatius en la sostenibilitat.
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dia internacional dels Museus
Àgora Agbar,  
Cornellà de llobregat
Maig de 2016
–

nit dels Museus
Museu Agbar de les Aigües,  
Cornellà de llobregat
22 de maig de 2016
–

setmana de la Ciència
Àgora Agbar,  
Cornellà de llobregat
Novembre de 2016
–

Concert de l’escolania de Montserrat 
a favor del Casal dels infants
palau de la Música Catalana, Barcelona
25 de febrer de 2016
–

inauguració de l’exposició  
“H2oh! els secrets de l’aigua de  
la teva ciutat”
plaça Catalunya, Cornellà de llobregat
17 de març de 2016
–

dia Mundial de l‘Aigua – Aigua i treball
Àgora Agbar, Cornellà de llobregat
18 de març de 2016
–

Esdeveniments  
previstos 

2016 
–





Museu Agbar  
de les Aigües 

Patrocinis

Comunicació 
i relacions 

institucionals  

Conferències i 
publicacions

Despeses 
d’administració

Pressupost   
2016

–

(*) Pressupost de patrocinis pendent d’assignar: 382.273 euros.

Ingressos
– (Dades en milers d’euros)

Ingressos (lloguer d'espais, venda en botiga i altres) 56,7
Ingressos financers i altres 1,5
Donació SOREA 50,0
Donació SGAB 485,7
Donació AB 4.486,8
Total d'ingressos 5.080,7

Despeses
– (Dades en milers d’euros)

Despeses d’administració 585,6
Amortitzacions 100,0
Despeses de personal  207,0
Despeses d’estructura de la Fundació 278,6

Museu Agbar de les Aigües 1.637,1
Manteniment 756,9
Despeses d’estructura del Museu 251,2
Àrea educativa    402,1
Activitats socioculturals 101,5
Conservació del patrimoni 25,4
Projecte de renovació 100,0

Patrocinis 1.323,5
Persones 305,2
Cultura i coneixement 374,1
Innovació i medi ambient 264,9
Pendent d’assignar(*) 379,3

Divulgació 441,0
Conferències 356,0
Publicacions 85,0

Comunicació i relacions institucionals 1.093,5
Total de despeses 5.080,7
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