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Millorem la qualitat de
vida de les persones
i el medi on habitem
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PRESENTACIÓ

PATRONAT

L’any 1999, Mina Pública d’Aigües de
Terrassa, SA, societat que des de 1842 ha
estat oferint el servei d’abastament d’aigua,
crea la Fundació Mina amb l’objectiu de
donar valor social afegit a aquest servei
públic i contribuir al desenvolupament de
la seva responsabilitat social corporativa,
amb l’objectiu de promoure i fomentar,
sense ànim de lucre, la millora integral de la
qualitat de vida de les persones i del medi
on habitem.

Actualment, el Patronat de la Fundació
està format per:

Avui, i després de 14 anys d’activitat, es
mantenen les dues raons principals de la
seva creació: la seva permanent preocupació
mediambiental i social i alhora com a
instrument jurídic capaç de desenvolupar,
canalitzar i executar les activitats de
mecenatge, educatives, mediambientals i
de caire benèfic-social, per compte de la
societat fundadora qui, per la seva pròpia
essència, ja venia realitzant.

Patró d’Honor:
Il·lm. Sr. Jordi
Ballart i Pastor

AMPLIAT
EL
PROGRAMA
D’AJUTS
ESCOLARS. Atenent a la demanda
efectuada, hem inclòs els centres d’ESO de
la nostra ciutat dins el programa d’ajuts als
escolars amb dificultats econòmiques.

TRANSFORMAT EN BECA EL PREMI ALS
MILLORS PROJECTES DE FI DE GRAU I
MÀSTER de les Escoles d’Enginyeria del
Campus Terrassa. S’ha transformat aquest
premi en una beca per tal de donar-li
una millor aplicabilitat i adequació a les
necessitats del món de l’aigua i fer-ne una
millor eina de recerca.

President:
Sr. Marià Galí i
Segués
Vicepresident:
Sr. Jaume
Roca i Juvinyà
Tresorer:
Sr. Marc Galí i
Segués
Marià Galí

Vocals:
Sra. Marta Brull i Fontserè
Sra. Marta Colet i Gonzalo
Sr. Antoni Escudé i Torrente
Sr. Xavier Marcet i Gisbert
Secretari no-patró:
Sr. Avel·lí Martorell i Estrenjer

Composició del pressupost per a activitats 2013

EL 2013, MÉS IMPLICACIÓ EN ACCIONS
DE SOLIDARITAT...

MÉS PRESSUPOST PER A AJUT SOCIAL.
Hem ampliat els recursos econòmics per a la
distribució d’aliments al “El Rebost”, arribant
també a les poblacions subministrades.
Amb la donació extra de la quantitat
amb la que MINA, Aigües de Terrassa es
penalitza pels incompliments de la Carta de
Compromisos, s’ha pogut aportar més de
set tones de queviures, amb les que s’han
atès unes 3.000 persones. Des de 2009,
s’han repartit més de 91 tones (91.300
quilos) d’aliments, amb un pressupost de
més de 89.000 euros.
ONCOLLIGA, Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica, signat un conveni per
tal de poder dur a terme el seu programa
d’ajut i suport a les dones diagnosticades de
càncer de mama i a les seves famílies.

2013, NOUS CONVENIS MEDIAMBIENTALS
AMB:
LA
CONSELLERIA
D’AGRICULTURA
RAMADERIA I PESCA, DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BELLATERRA, per col·laborar en l’estudi
i seguiment de l’ecologia del senglar i el seu
impacte en les poblacions.
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE
MATADEPERA, col·laboració en la prevenció
i extinció d’incendis.

I TAMBÉ HEM FET...
Activitats de solidaritat:

Activitats mediambientals:

Activitats culturals i educatives:

Consolidat el programa d’ajuts escolars
per a alumnes terrassencs de famílies amb
dificultats econòmiques per al correcte
aprofitament del curs. Per segona vegada
s’ha atorgat aquest ajut a les escoles
d’infantil i primària de la nostra ciutat amb
l’ampliació mencionada abans també als
centres d’ESO. Enguany s’hi ha dedicat
21.000 euros. Des de 2010, quan vam
iniciar el programa, s’han destinat 62.000
euros ajudant aprox. a 3.100 alumnes.

Realitzat el seté
cens d’aus del riu
Llobregat (Abrera
i Olesa), dins el
programa
SOCC
(“Seguiment
d’Ocells Comuns
de
Catalunya”)
amb
l’Institut
Català d’Ornitologia. Se’n fa una activitat
educativa per als alumnes que participen en
el cens i anellaments.

Continua la col·laboració amb les escoles
de hockey dels clubs de Terrassa. Per als
pares i socis s’han realitzat diversos tasts
d’aigua i per als més menuts l’activitat
“Descobrim l’Aigua”

Neteja de torrents i rieres de Terrassa i
comarca. Combinant solidaritat i respecte al
medi ambient, s’han retirat més de 4.000
quilos d’escombraries de la riera del Palau,
donant ocupació a cinc persones en risc
d’exclusió. En els tretze anys que fa que
realitzem aquesta
activitat,
s’ha
ocupat a setanta
tres persones en
risc
d’exclusió
social i s’han retirat
183 tones de runes
i deixalles.

Celebrada la 10a. conferència del
cicle “Aigua, Societat i Sostenibilitat”,
“NECESSITAT DE SER MÉS EFICIENTS EN
L’ÚS DE L’AIGUA I L’ENERGIA” a càrrec del
Sr. Enrique Cabrera, Catedràtic de Mecànica
de Fluids a la Universitat Politècnica de
València i reconegut expert en els temes
relacionats amb la política de l’aigua.

Seguim oferint de manera gratuïta activitats
educatives als escolars de la comarca de
Terrassa les habituals com: “El cicle de l’aigua”
(varies modalitats), “La biodiversitat de les
aus al riu Llobregat”, “L’aire i l’atmosfera. El
CO2”, “Descobrim l’aigua”, “ADN la molècula
de la vida”, “La tortuga exploradora”, “Els
nostres mamífers” i “Coneguem els rèptils i
els amfibis”. Aquest curs 2012-2013 hi han
participat 5.546 escolars, la millor xifra des
de que vàrem iniciar-les l’any 2006 havent
participat des de llavors 20.400 alumnes
amb un pressupost de 75.300 euros.

S’ha continuat amb els cursos de català
per a persones immigrades, en col·laboració
amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística. El lliurament de diplomes de
cada un dels dos cursos realitzats, van ferlo els reconeguts escriptors Maria Barbal i
Màrius Serra, respectivament. En els quinze
cursos que s’han dut a terme al llarg dels
vuit anys d’activitat s’ha format a tres-cents
trenta alumnes.

Aplicant el conveni signat, hem seguit
dotant el fons documental de la Biblioteca
Municipal del Districte 3 (Vallparadís) per
tal d’especialitzar-la en la cultura de l’aigua.
En l’àmbit lectiu i d’investigació, s’ha
consolidat, amb la intenció de premiar no
tant sols els millors alumnes sinó reconèixer
la cultura de l’esforç entre els més joves, els
premis als millors expedients de Batxillerat
i de Formació Professional obtinguts a
Terrassa que, respectivament han estat
David Paez i Juan Navarrete Garcia. També
s’ha col·laborat novament amb la Càtedra
Unesco en la seva publicació de la revista
Sostenible.

Ajuts i col·laboracions diversos:
S’ha col·laborat en l’especialment agraïda
campanya de joguines per la diada de
Reis amb la Fundació Busquets i amb la
reconstrucció de la Sala Regina del Centre
Cultural el Social i, en alguna de les seves
activitats, entre d’altres, amb els Minyons,
Òmnium Cultural, Fundació Torre del Palau,
Festival Amateur de Teatre de Sant Pere,
Associació Alba, Associació de la Gent Gran,
Fupar, Prodis, ASPACE, Associació per al
Síndrome de San Filippo, Centre d’Estudis
Històrics, etc.
Informació general d’interès:
El pressupost total per a 2013 ha estat de
180.000 euros, aportats en un 97% per
l’entitat fundadora Aigües de Terrassa i el
seu Grup d’empreses.

També han col·laborat en la consecució
dels objectius de la Fundació, les següents
entitats: Tameslimp SL, Repro-Vallès SL,
Despatx i Gabinet d’Auditoria SL, Containers
Viladecavalls SL, Ilimit Comunicacions
SL, Consultoria Financiero Actuarial SL,
Informàtica Industrial IN2 SA, Serafí Industria
Gràfica Publicitària SA, Paloma Centre
Comercial SA, Publitesa Comunicació SL,
Codelco Mercantil SA, Milian Retols SL,
Alosca SA, Calvente Hnos SA, Asfaltats
Riba SA, Suministro de Agua Potable de
Les Fonts SA, Obres i Rases Leon SLU,
Factor Energia, Bobinados Electromecanica
Martorell SL, Pickingmed del Mediterrani
SL, i altres persones a títol particular... a
tots ells, gràcies!
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