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Millorem la qualitat de vida de les persones
i el medi on habitem
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PRESENTACIÓ
L’any 1999, Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA, societat que des de 1842
ha estat oferint el servei d’abastament d’aigua a la ciutat de Terrassa, crea
la Fundació Mina amb la finalitat 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.
Avui, i després de 18 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.
Volem en aquesta breu memòria, fer un resum del que han estat els darrers cinc anys de la nostra Fundació, el període 2013-2017.

TOTAL PRESSUPOST PER A ACTIVITATS
darrers CINC ANYS (2013-2017)
Solidaritat
Cultura / Educació / Recerca / Medi Ambient
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ACCIONS DE SOLIDARITAT...
Moltes i diverses han estat las actuacions en aquest àmbit dutes a terme
per la Fundació, en especial des de les greus conseqüències de la crisi
econòmica i social patida a partir de 2008. Volem destacar el FONS SOCIAL
DE L’AIGUA, complementari als beneficis de la tarifa social de l’aigua. Al
llarg d’aquest període, s’han fet efectius 9.913 ajuts a 1.563 famílies amb
dificultats econòmiques per un import de 61.800 euros. Només el 2017,
3.964 ajuts a 1.072 famílies per un import de 24.518 euros.
DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS a Terrassa i a les poblacions abastides: Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars i Vacarisses. 2013-2017, s’han aportat més de
51.200 quilos d’aliments, i s’estima haver ajudat a unes 17.500 persones.
També les col·laboracions amb les campanyes Omplim el Rebost i el Gran
Recapte.

ATENCIÓ I FORMACIÓ A LES PERSONES
Amb el Centre per a la Normalització Lingüística, i amb Càritas, en diferents
programes de formació específica, lingüística i professional, s’ha donat
formació a més de 300 persones nouvingudes, majoritàriament dones amb
especials necessitats. Els recursos destinats han estat de 32.600 euros.
Al Programa d’Ajuts Escolars, implantat el 2010, per a alumnes terrassencs de famílies amb dificultats econòmiques per al correcte aprofitament del curs, aquests darrers cinc anys, s’hi ha destinat 98.200 euros,
ajuts dels que s’han beneficiat 3.000 alumnes.
Joguines diada de Reis. A la Cavalcada i als nens i nenes que atén la Fundació Busquets, activitat que promou la Fundació des de la seva creació,
s’ha repartit joguines aquest quinquenni, per un import de 14.000 euros.
I en col·laboració amb altres entitats, prou conegudes com Oncolliga, Prodis, Fupar, Alba, Hockey Solidari, Curses Solidàries, per a la Infància i per a
la Justícia Social i un llarg etcètera, aquest període 2013-2017, s’ha pogut
aportar-hi amb finalitats solidàries, prop de 36.000 euros en diverses activitats.
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REPERCUSSIÓ SOCIAL (retorn SROI). S’ha pres d’exemple una activitat
desenvolupada des de l’any 2001 fins el 2015, com és la neteja dels torrents i rieres de les nostres rodalies: la Maurina, les Aymerigues, el Gaià,
el Palau, les Martines, la Betzuca, Salt, Can Gonteres, el Cau i la Grípia i, en
diverses ocasions la riera de les Arenes, i que ha facilitat la contractació de
83 persones en risc d’exclusió social. En els 15 anys que l’hem desenvolupat, s’han retirat més de 185.000 quilos de runes i deixalles. Els recursos
destinats han estat de més de 120.000 euros i, valorada externament la
repercussió social d’aquesta activitat, (el denominat retorn SROI), la conclusió és que ha estat de 3,19 euros per cada euro que hi hem destinat.
Fet que situa aquest retorn en un total de gairebé 383.000 euros.

ACTIVITATS CULTURALS, EDUCATIVES
I MEDIAMBIENTALS...
Dedicats a activitats educatives que s’han dut a terme amb les escoles de
la nostra ciutat dins l’agenda del Pame, d’aquests cinc darrers cursos s’han
distribuït 85.520 euros, arribant a 27.668 alumnes quins han rebut formació sobre la cultura i el respecte de l’aigua. També, i dirigida específicament
a alumnes de les escoles esportives de la ciutat (hockey, natació, handbol
i futbol), aquesta formació, ampliada als valors socials, integració i joc net
que en aquestes etapes de formació han d’estar ben presents en els nens i
nenes, els recursos destinats han estat de 96.300 euros.
En col·laboracions puntuals i habituals amb reconegudes entitats culturals de la ciutat com Minyons, Bastoners, Centre Cultural Terrassa, Centre
d’Estudis Històrics, Festival Elixir de Teatre, Festival de Teatre de Sant Pere,
Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa, i moltes d’altres, així com en
exposicions i reconeixements a artistes, músics i escriptors locals, i en la
celebració de varies edicions de les Jornades d’Innovació Social, el període
2013-2017, s’ha col·laborat en gran part d’aquests projectes amb uns recursos de 121.600 euros, inclòs l’estudi/enquesta “TERRASSA VISTA PELS
SEUS CIUTADANS” que la Fundació va oferir a la ciutat, en motiu del 175è
aniversari de Mina, Aigües de Terrassa amb l’objectiu d’aprofundir en el
coneixement de la ciutat i el seu desenvolupament social.
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També en l’àmbit cultural volem mencionar el cicle de conferències “Aigua, Societat i Sostenibilitat”, que anualment es duen a terme sobre temes
candents i d’interès general. Ja pròpiament amb l’objectiu de promocionar
entre els estudiants, joves i grans, l’esperit de treball i esforç, s’han atorgat
cada any els premis als millors expedients de Formació Professional i Batxillerat, i beques com la de la diplomatura de Ciència Tecnologia i Societat
o del Curs en Hidrologia Subterrània. També la dotació a la biblioteca BD3
per tal d’especialitzar-la en la cultura de l’aigua. Per aquests capítols, el
pressupost destinat aquests cinc anys ha estat de 32.200 euros.

Informació general d’interès:

Altres i diverses col·laboracions culturals/educatives, com amb la Càtedra
Unesco de la UPC, en la rehabilitació de la Sala Regina, amb l’exposició
permanent al mNACTEC, “Mina Pública d’Aigües de Terrassa. El batec de la
ciutat industrial”, inclòs el taller “L’aigua com a tresor”, recopilacions musicals i edició de llibres propis, com entre d’altres la publicació de dades i
itineraris recollits durant el període de cinc anys consecutius de l’estudi del
Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) així com també la col·lecció “Aigua Viva”, que han significat unes aportacions de 27.600 euros.

Des de la seva creació, l’any 1999, fins avui, el total pressupost de Fundació Mina destinat a aquestes activitats benèfic-socials i de promoció
de la cultura, l’educació i el medi ambient, ha estat de 2.250.000 euros,
(gairebé un milió d’euros en aquest quinquenni 2013-17), amb una destinació preferentment local.

I ja en matèria de medi ambient, la col·laboració en estudis com el SOCC
desenvolupat per l’Institut d’Ornitologia de Catalunya, el de l’Ecologia Espacial del Senglar (Universitat Autònoma de Bellaterra) i en activitats puntuals amb entitats com Ullastrell Natura, ADF Matadepera, juntament amb
la participació en la Fira del Medi ambient, s’hi ha aportat recursos per
valor d’aproximadament 17.000 euros.

PATRONAT:

El pressupost total per a 2017 ha estat de 176.000 €, aportats en un 98%
per l’entitat fundadora Mina, Aigües de Terrassa i el seu Grup d’empreses, dedicat bàsicament a activitats benèfiques, de solidaritat i culturals o
d’educació. Aquestes aportacions procedeixen de resultats no distribuïts,
segons decisió de les respectives juntes d’accionistes, i en cap cas han estat imputats com a despesa en les tarifes d’aigua dels diferents municipis
abastits.

Per concloure, volem agrair a aquelles entitats, empreses proveïdores del
Grup Aigües de Terrassa així com a persones a títol individual qui al llarg
d’aquest anys han col·laborat en la consecució dels objectius de la Fundació, a tots ells i elles, gràcies.

Actualment, el Patronat de la Fundació està format per:

President:
Sr. Marià Galí i Segués
Vicepresident:
Sr. Jaume Roca i Juvinyà
Tresorer:
Sr. Marc Galí i Segués
Vocals:
Sr. Josep Lluís Armenter i Ferrando
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
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