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

Pere Navarro i Morera

Aquest 2011...
Programa d’ajuts escolars
Aquest programa, iniciat el 2010 té l’objectiu
d’ajudar a escolars terrassencs de famílies amb
dificultats econòmiques perquè tinguin accés als
materials, llibres i activitats necessàries per al curs.
Hem pogut arribar a totes les 55 escoles de Terrassa,
de cicle infantil i primària en dos anys i no en tres
com estava previst. L’ajut, un total de 27.500 euros,
l’administra directament el Consell Escolar de cada
centre.

Fundació Mina neix l’any 1999 com a part del
desenvolupament de la cultura de Mina Pública
d’Aigües de Terrassa, SA i de la seva dilatada
història. Són ja 170 anys, durant els quals la
Societat ha estat oferint un servei públic amb la
intenció de donar un valor social afegit, basat en el
suport a activitats molt diverses, 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.
Superats els 12 anys d’activitat, les motivacions que
van confluir respecte la seva constitució, segueixen
fonamentades en dues raons principals: La
preocupació mediambiental i la cerca d’un
instrument jurídic capaç d’organitzar i canalitzar tot
un seguit d’activitats de mecenatge i solidaritat que
duia a terme la Societat fundadora.
Exposició “MINA PÚBLICA D’AIGÜES de Terrassa
El batec de la ciutat industrial”
Al mNACTEC, amb l’objectiu d’explicar la creació i
l’evolució històrica de la captació d’aigua de les mines
a Terrassa i entendre les seves característiques
tècniques, així com les repercussions socials i
d’abastament durant els més de 170 anys d’història
d’aquestes construccions i el seu impacte en la
població i principalment en la indústria tèxtil de
principis de segle XX.

Activitats amb les escoles dels clubs de hockey
Signat un conveni triennal de col·laboració amb les
escoles de hockey de Terrassa, per fer activitats
educatives i mediambientals amb els alumnes. La
primera ha estat el cicle de l’aigua.
Especialització de la biblioteca BD3 en l’aigua

Premi al millor expedient de Batxillerat de Terrassa
La guardonada va ser la Sra. Alba Gómez. Li va
lliurar el guardó el nostre President l’Il·lm. Sr. Pere
Navarro acompanyat pel Sr. Marià Galí.

Signat amb l’Ajuntament de Terrassa, un conveni
triennal per tal d’especialitzar la biblioteca del
districte 3 (Vallparadís) en l’aigua. Preveu el
finançament del fons bibliogràfic especialitzat i la
realització d’activitats mediambientals.

I també hem fet...
Activitats de solidaritat
Continua la situació de crisi econòmica i de creixents
necessitats bàsiques de moltes persones i, per tant,
hem seguit destinant recursos econòmics a la
campanya de distribució d’aliments, entre les
principals entitats de solidaritat, del nostre àmbit
geogràfic (Càritas, Creu Roja i Fundació Busquets,
entre d’altres). S’han repartit enguany més de
10.000 quilos. Des de l’inici, 2009, són ja quasi 75
tones d’aliments repartides, amb un pressupost de
50.000 euros.

Neteja de torrents i rieres de Terrassa i la seva
comarca. En un mes s’han retirat quasi 3.000 quilos
d’escombraries, de la Riera de la Grípia i del Palau,
donant ocupació a sis persones amb dificultats
d’inserció sòcio-laboral. Des de 2001, (ja fa 11
anys), s’han retirat 170.820 quilos de runes i
brutícia, més de CENT SETANTA TONES, i s’ha
ocupat a seixanta cinc persones amb risc d’exclusió
social.

Activitats mediambientals

Coorganitzats amb l’Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa, hem celebrat, per segon
any, els concerts simultanis de Nadal a quatre casals
de gent gran, participant-hi, entre alumnes de
l’escola, professors i músics, més de 350 persones.
Durant el curs escolar 2010-2011, s’han continuat
oferint de manera gratuïta activitats educatives
adreçades als escolars de la comarca de Terrassa
com: “El cicle de l’aigua”, “La biodiversitat de les aus
al riu Llobregat”, “Salvem l’òliba”, “L’òliba amb els
més menuts” i “El CO2”. El total d’alumnes
beneficiats aquest curs, juntament amb les visites a
instal·lacions, ha estat de 3.502. S’han dissenyat
tres noves activitats per al curs 2011-2012.
Atorgat, en conveni amb l’Escola d’Enginyeria de
Terrassa, el 2n. Premi Fundació Mina, dotat amb
3.000 euros, per als millors projectes de Fi de
Carrera, instituït en pro de la investigació i el
desenvolupament, imprescindibles i necessaris per
al manteniment i millora, en especial, de les
empreses subministradores de serveis, en aquest
cas de l’aigua.

Desenvolupant-se el conveni triennal amb la Càtedra
Unesco de Sostenibilitat (UPC), que contempla
anualment l’atorgament d’un ajut per a la realització
d’un projecte de recerca conjunt i una conferència
en la presentació de la revista Sostenible.
Presentats dos llibres nous. “Fenòmens Atmosfèrics
a Terrassa”, quart de la col·lecció “Aigua Viva”, i “Els
Pluviòmetres de Mina”, coeditat amb el Servei de
Meteorologia de Catalunya i presentat pel Sr.
Francesc Mauri.

Realitzat el cinquè cens d’aus del riu Llobregat a
Abrera i Olesa de Montserrat, dins el programa
SOCC (“Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya”),
conjuntament amb l’Institut Català d’Ornitologia.
Des que l’oferim a les escoles i fins el curs passat,
han estat 772 alumnes els que han fet aquesta
activitat educativa, participant en el cens i
anellament d’ocells.

Ajuts i col·laboracions diversos

Celebrada la vuitena conferència del cicle “Aigua,
Societat i Sostenibilitat”, “El canvi climàtic. El futur
de la reserva de glaç i els recursos hídrics. Cap a on
anem?”, a càrrec del periodista de La Vanguardia, Sr.
Antonio Cerrillo.

Activitats culturals i educatives
El lliurament de diplomes de l’11è curs de català per
a persones immigrades, en col·laboració amb el
Centre de Normalització Lingüística, es va fer en
presència del Sr. Aleix Pons, president d’Òmnium
Terrassa. En sis anys d’activitat ja l’han fet més de
dos-cents cinquanta alumnes.

S’ha col·laborat o recolzat l’especialment agraïda
campanya de joguines per la diada de Reis que es fa
amb la Fundació Busquets i, en alguna de les seves
activitats, amb el Fons d’Art Joan Ferrer Pedrol,
Minyons de Terrassa, Òmnium Cultural, Fundació
Torre del Palau, Festival Amateur de Teatre de Sant
Pere, Associació Alba, Associació de la Gent Gran,
Club d’Escacs, Federació de Cristians de Catalunya,
Ullastrell Natura, Centre d’estudis Històrics i altres.

Informació general d’interès
El pressupost total per a 2011 ha estat de 175.000
euros, aportats majoritàriament 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 i
particulars: Electroduma, Tameslimp, Repro-Vallès,
Despatx i Gabinet d'Auditoria, Ilimit Comunicacions,
Consultoria Financiero Actuarial, Informàtica
Industrial IN2, Serafí Industria Gràfica Publicitària,
Paloma Centre Comercial, Publitesa Comunicació,
Codelco Mercantil, Milian Retols, Alosca, Calvente
Hnos, Asfaltats Riba, Suministro de Agua Potable de
Les Fonts, Pickingmed del Mediterrani, i particulars,
Srs. Francesc Colobran, Antonio Cano, Antoni Grau,
... gràcies!
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