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PRESENTACIÓ

Aquest document que teniu a les mans recull les 
activitats dutes a terme per la Fundació Aigües de 
Manresa – Junta de la Séquia durant el passat 2020. 
Penso que molts de vosaltres compartireu que 
aquest any que deixem enrere segurament ha estat 
un dels més complicats de gestionar. 

En general, destacar que aquest 2020, s’ha fet un 
gran esforç per compensar la caiguda del nombre 
de visitants, degut a la COVID-19, i reforçar i tenir 
presència més que mai a les xarxes socials, oferint 
contingut online i celebrant les dates destacades a 
les xarxes socials com “El Dia Mundial de l’Aigua”, 
Sant Jordi i “El Dia Internacional dels Museus”.  
També és van engegar projectes com: el “Ciència 
en Família” format presencial i online, el cicle de 
xerrades de sostenibilitat i les píndoles didàctiques 
aquests darrers únicament en format online. 

Tant bon punt es va poder reprendre l’activitat amb 
certa normalitat, planificant la programació a curt 
termini, vàrem centrar esforços en seguir progra-
mant les activitats pròpies del Parc de la Séquia, com 
les visites al regadiu de “La Festa del Tomàquet”; 
programant l’activitat a l’entorn del Centre de l’Aigua 
de Can Font (Contes de l’Anella Verda i Qui viu al 
Canal de Can Font amb una retirada de crancs inva-
sors) i oferint també una jornada de portes obertes 
al Museu i col·laborant en les visites a la Pirelli dins 
de la programació de la Festa Major de Manresa; “La 
inspecció de riera de Rajadell”; activitats del projec-
te “Ciència en família”, “Les jornades tècniques dels 
Panyos”, es van inaugurar dues exposicions “Antro-
pocè” i “Bits, Volts i Ones”, es va iniciar el curs de 
tintura Natural i, es va poder celebrar el Concert per 

la Marató amb assistents presencials i retransmès 
en streaming, també es van realitzar els tallers de 
Nadal i, un any més l’activitat “Vine i cull les olives 
de la Culla”. 

A nivell de servei educatiu, les novetats del curs eren 
les activitats del Museu de la Tècnica de Manresa: 
“La Manresa medieval vol aigua” i “Les plantes fan 
llana?”, així com la inauguració de l’exposició “Les 
matemàtiques i la vida” amb tot d’activitats d’aquest 
àmbit. Comentar, però, que a dia 13 de març se’ns 
van anul·lar totes les escoles que teníem programa-
des fins a mes de juny, i això va suposar que 4094 
alumnes deixessin de passar pels nostres equipa-
ments. Remarcar el gran esforç que s’ha fet per crear 
contingut online, com les píndoles educatives, i per 
adaptar activitats ja sigui per fer-les online o per a 
realitzar-les de forma presencial a les escoles.

Tanquem un any on tot l’equip hem hagut de ser 
àgils per donar resposta a les diverses necessitats 
que es plantejaven i aprendre a treballar amb un 
escenari d’incertesa que alhora ens ha portat a ser 
creatius i obrir nous camins i formats. Segur que, 
els aprenentatges fets en seran molt útils per seguir 
avançant com a entitat. 

Laia Muns i Serra
    Directora  

MEMÒRIA 2020 
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MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I OBJECTIUS

La nostra missió és la de ser l’entitat que vetlla per la protecció, preservació i divulgació del patrimoni cultural i natural vinculats 
amb la Séquia i l’aigua com a eix central.   

La Fundació és el fruit de la col·laboració entre la Junta de la Séquia, entitat dedicada a la gestió d’aquest canal d’aigua situat 
entre les poblacions de Balsareny i Manresa, i Aigües de Manresa, l’empresa pública de gestió d’aigües a una vintena de municipis 
del Bages. Ambdues entitats reverteixen als ciutadans part dels seus beneficis mitjançant la Fundació.

Creiem que la Fundació ha de ser la punta de llança de la protecció i la difusió de la Séquia i l’aigua, i ha d’establir aliances amb 
tots els agents del territori. Les activitats de la fundació es centren en els següents àmbits:

 - l’educació i la formació
 - la cultura i la divulgació
 - la gestió d’equipaments com el Museu de la Tècnica, el centre de l’aigua de Can Font,  
  l’InfoSéquia i la Casa de la Culla
 - la preservació del medi ambient i entorn natural
 - la preservació i difusió del patrimoni
 - la responsabilitat social

MEMÒRIA 2020 
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PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
- Il·lm Sr. Marc Aloy Guàrdia (President) · Ajuntament de Manresa

- Sr. Josep Alabern Valentí (Vicepresident) · Aigües de Manresa

- Sr. Josep Cots Reguant (Secretari) · Junta de la Sèquia

- Xavier Borrell Martí · Gremi de Cintaires

- Francesc Talarn Palou · Gremi de Cintaires

- Josep Maria Masó Marcet · Gremi de Cintaires

- Ramon Piñol Alférez · Col·legi d’Enginyers Industrials

- Alexandre García Martín · Ajuntament de Balsareny

- Miquel Estruch Capdevila · Ajuntament de Sallent

- Xavier Codina Casas · Ajuntament de Santpedor

- Àdria Mazcuñan Claret · Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

- Joan Vila Marta · Cambra de Comerç de Manresa

- Jaume Perarnau Llorens · Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

- Joaquin Garcia Comas · Aigües de Manresa

- Antoni Ventura Ribal · Aigües de Manresa

- Jaume Espinal Farré · Aigües de Manresa

- Jordi Trapé Úbeda · Aigües de Manresa

- Pol Huguet Estrada · Junta de la Séquia

- Enric Casasayas Fornell · Junta de la Séquia

- Joan Borrós Vilaseca · Junta de la Séquia

- Antoni Torras Daura · Junta de la Séquia

- Joan Calmet Piqué · Ajuntament de Manresa

- Anna Crespo Obiols · Ajuntament de Manresa

- Josep Gili Prat · Ajuntament de Manresa

ORGANITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ
- Laia Muns · Directora de la Fundació

- Eudald Serra · Director del Museu de la Tècnica

- Anna Closes · Responsable del Centre de l’Aigua de Can Font

- Clara Aguilera · Responsable de la Casa de la Culla

- Aura Planell · Responsable de l’InfoSèquia

- Pilar Alonso · Conservadora del Museu de la Tècnica

- Laura Rodriguez · Recepcionista i educadora

- Anna Selga · Recepcionista i educadora

- David Miller · Manteniment i meteorologia de la Casa de la Culla

MEMÒRIA 2020 
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El curs 2019-2020 ha estat un curs marcat per 
la pandèmia de la COVID. Això ha suposat que 
a partir del 13 de març es van anul·lar totes les 
activitats amb centres educatius. Si haguéssim 
pogut fer un curs normal hauríem augmentat el 
nombre d’alumnes atesos respecte d’altres cursos 
(vam atendre 3.624 alumnes i se’n van anul·lar 
4.094).

El gran gruix d’activitats educatives que hem po-
gut realitzar han estat les activitats relacionades 
amb la gestió de l’aigua des de tots els seus ves-
sants: la qualitat de les aigües, tant superficials 
com subterrànies, i dels ecosistemes aquàtics per 
poder garantir una bona qualitat de l’aigua de 
consum humà, el tractament de l’aigua potable 
i residual, l’ús racional de l’aigua per part de la 
població i els seus usos, entre d’altres. Per poder 
treballar tots aquests aspectes amb els alumnes 
s’han fet visites a les plantes potabilitzadores 
i depuradores que gestiona Aigües de Manre-
sa, tallers relacionats amb el cicle de l’aigua, 
activitats relacionades amb la qualitat de l’aigua 
i activitats on es treballa l’ús racional de l’aigua. 
També s’han realitzat activitats per donar a conèi-
xer la natura i l’entorn de la Séquia  i activitats 
per mostrar la tècnica relacionada amb l’aigua o 
la cinteria i activitats de caire històric.

S’han realitzat assessoraments a mestres, profes-
sors, alumnes i persones interessades sobretot 
en temes relacionats amb la gestió de l’aigua i la 
seva qualitat. Amb tot, aquest curs no s’ha donat 
assessorament a alumnes de batxillerat que feien 
el seu treball de recerca ja que han hagut de 
reorientar el treball degut a la pandèmia.

Per altra banda, per tercer curs consecutiu s’ha 
tirat endavant el projecte “Apadrinem la Sèquia” 
impulsat pel Parc de la Sèquia i el CRP del Bages 
que es basa en l’adopció d’un element de la 
Sèquia diferent per part de cada centre educatiu 
de la comarca participant, aprofundint en la seva 
història, cultura i els elements artístics o naturals. 
Malgrat el confinament total, s’ha pogut conti-
nuar amb la reunions del grup de treball format 
per mestres dels centres participants, tècnics del 
Centre de Recursos Pedagògics i tècnics del Parc 
de la Sèquia. Les activitats programades per les 
escoles han estat amb casuístiques variades, en 
funció dels recursos tecnològics de les famílies i 
el contacte que pogut tenir cada escola amb els 
seus alumnes i famílies: hi ha escoles que han fet 
que les famílies anéssim a fer treball de camp, es-

coles que han pogut fer treball virtual i encarregar 
que l’alumnat fes un tríptic de promoció del seu 
element apadrinat, per exemple, i escoles que no 
vam poder fer res.

Com a novetats, aquest curs s’han creat dues 
activitats educatives al Museu de la Tècnica, “La 
Manresa medieval vol aigua”,  una activitat rela-
cionada amb la construcció de la Séquia adreçada 
als alumnes de cicle superior de primària, i “Les 
plantes fan llana?”, pensada perquè els alum-
nes d’educació infantil i cicle inicial de primària 
descobreixin els diferents tipus de teixits. També 
s’ha inaugurat l’exposició “Les matemàtiques i la 
vida” amb vuit activitats educatives vinculades 
adreçades a primària i secundària.
 
Des del servei educatiu, durant el confinament, 
hem provat de fer activitats de forma virtual amb 
algunes escoles que tenien l’activitat reservada 
presencialment. Això ha servit per començar a 
preparar com podria ser fer activitats virtuals de 
cara al següent curs, si fos necessari. Per altra 
banda, hem refet el catàleg del servei educatiu 
que oferim a les escoles incloent la informació de 
les competències bàsiques, un recurs valuós pels 
docents a l’hora d’escollir les activitats i emmarcat 
en les directrius del Departament d’Ensenyament. 
Un altre recurs que s’ha creat en confinament ha 
estat una col·lecció de vídeos que hem anomenat 
“el Parc de la Séquia a casa” on donàvem eines, 
tant als mestres i professors com a les famílies, 
per treballar alguns aspectes curiosos relacionats 
amb la ciència. 

Cal destacar, també, que des del Servei educatiu 
del Parc de la Séquia s’atenen alumnes de centres 
educatius de màxima complexitat. En aquest cas, 
se’ls fa un descompte en el preu de les activitats 
atenent que solen ser alumnes de famílies amb 
necessitats econòmiques.

Píndoles educatives

A través d’un acord amb BBVA s’han realitzat 10 
píndoles educatives relacionades amb els tallers 
que oferim des de la fundació. El 2020 s’han llan-
çat les dues primeres:

9/12/2020 – La potabilitzadora 
23/12/2020 –  Indicis de l’aigua a la ciutat 

ACTIVITAT I IMPACTE
SERVEI EDUCATIU

MEMÒRIA 2020 
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Aquest any hi ha hagut donacions de material informàtic històric provinent d’UPC Manresa. Una important donació de trena-
dores de finals del segle XIX del Sr. Scavini, també mostres de cintes i etiquetes de l’empresa Perramon & Badia i un conjunt de 
maquinària del procés de filatura del cotó procedent de la UPC de Terrassa. A nivell particular se’ns ha fet donació de peces i 
material de filmació/projecció així com pel·lícules de Super8, un teleret i documentació de teoria del teixit, mostres de jackard 
dibuixats a mà del Sr. Josep Vila Closes i finalment altímetres i material de mesura de corrent elèctrica.

S’han fet la neteja, restauració i muntatge de l’exposició de les Matemàtiques i la Vida al Museu de la Tècnica, s’ha fabricat ma-
terial per al taller de palanques, politges i engranatges, s’ha restaurat un banc d’eines per a l’exposició de material de Mosaics 
Martí (indústria viva), s’ha fet una desinfecció puntual del retaule de l’ermita de Can Font, s’ha fet neteja i posada a punt de les 
maquetes procedents de Can Font i ara instal·lades a l’exposició permanent del museu i s’ha treballat adequant i ordenant la 
reserva del museu.

CONSERVACIÓ I PATRIMONI

MEMÒRIA 2020 
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El dia 12 de març el govern va decretar el 
confinament general. Les activitats que teníem 
programades des del Parc de la Sèquia es van 
quedar estroncades. Veient que el confinament 
aniria per llarg, vam aplicar tot una sèrie de 
mesures per adaptar-nos canvi. També, quan ens 
van deixar començar a fer activitat, vam haver 
d’adaptar-nos a les noves mesures sanitàries 
establertes i a la normativa que anava sortint 
en cada moment. Vam elaborar un manual de 
gestió Covid per abordar la gestió des de quatre 
aspectes diferents:

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Vam fer una anàlisi econòmica per veure l’impacte 
que podia tenir la pandèmia a curt termini, a mitjà 
termini i a llarg termini. 
En va derivar:

• Una anàlisi econòmica, fent 
una previsió d’ingressos i un control de 
les despeses, tenint en compte diferents 
possibles escenaris de recuperació 
• Cerca de  subvencions i altres 
formes de finançament 
• Vam buscar aliances
• Creació de nous serveis, re-
pensant l’oferta activitats, buscant nous 
públics, etc

SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ DEL 
PERSONAL

Vam adaptar-nos a les necessitats que ens marca-
va la normativa i les necessitats del moment:

• Es va prioritzar el teletreball, 
excepte dos llocs que necessitaven la 
presència del personal: la casa de la 
Culla, per tenir cura de la granja i els 
horts, i el Museu de la Tècnica, on la 
conservadora tenia cura de les exposi-
cions.
• Vam ajustar els recursos hu-
mans a les necessitats de cada moment
• Vam estudiar la possibilitat de 
d’acollirnos a un ERO

GESTIÓ COVID

SOSTENIBILITAT SANITÀRIA

Des de bon principi, vam haver d’adaptar-nos a 
nivell sanitari a la pandèmia, adaptant els llocs 
de treball de les dues persones que no feien te-
letreball. A mesura que ens van deixar anar fent 
activitats en els equipaments, també vam haver 
d’adaptar-ho tot a la situació.

• Vam revisar els protocols de 
seguretat i salut i els vam adaptar a l’acti-
vitat dels nostres serveis i equipaments i 
a la normativa existent en cada moment.
• Vam adaptar el pla d’higie-
nització i sanitari: subministrant EPIs al 
personal, augmentant les neteges i fent 
protocols nous, fent formació específica 
el personal, etc 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

L’aspecte ambiental, també el vam tenir en comp-
te. Vam analitzar dos aspectes: els consums i els 
residus:

• A nivell energètic, vam aplicar mesures re-
ducció de consums, tant d’electricitat com de 
gasoil, pellet, ...
• En quan els residus, vam minimitzar els ar-
ticles d’un sol ús, donant mascaretes reutilit-
zables, prioritzant el rentat de mans en comp-
tes dels guants o minimitzant l’ús del paper 
en els visitants a favor de la gestió telemàtica.

MEMÒRIA 2020 
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ACTIVITATS COVID

El Parc de la Sèquia a casa 

Durant el confinament, s’ha creat una col·lecció de 
vídeos que hem anomenat “el Parc de la Séquia a 
casa” on fèiem propostes per treballar alguns as-
pectes curiosos relacionats amb la ciència o altres. 

Vam llançar el primer vídeo el 22 de març en mo-
tiu del Dia Mundial de l’Aigua on, des del Centre 
de l’Aigua de Can Font, es va preparar un taller 
online anomenat “El Dimoniet de Descartes”. 

El taller va tenir molt bona acollida i ressò a les 
xarxes, més de 1000 interaccions a Facebook i 
gairebé 300 a Instagram. 

La resta de vídeos realitzats eren:
• La columna de densitats
• Construïm vaixells
• Enigmes matemàtics
• Roses de cinta

El Patrimoni Industrial manresà

El passat 6 de maig de 2020 es va projectar a 
xarxes el primer dels 8 fotovideo amb imatges del 
Patrimoni Industrial de Manresa i l’entorn de la 
Séquia, des del Museu de la Tècnica es va voler 
aprofitar el confinament per a fer divulgació i 
redescoberta del patrimoni i la història industrial 
que tenim a la ciutat. Algun dels elements mos-
trats en alguns dels vídeos ja han desaparegut o 
han canviat diverses vegades d’ubicació o bé s’ha 
anat transformant amb el pas del temps. 

Cal dir que la proposta va tenir molt èxit i reper-
cussió a les xarxes socials.

06/05/2021 La foneria Marcet Vilajoana 
14/05/2020 La fàbrica del Pont Vell
21/05/2021 La fàbrica Balcells
03/06/2020 La roda hidràulica del Centre de l’Ai-
gua de Can Font
10/06/2020 Els Dipòsits Vells de Manresa
19/06/2020 Piscines Municipals de Manresa
25/06/2020 El Llac de l’Agulla
24/07/2020 Els molins de vent o torres d’aigua

Els animals de la Sèquia

Del 8 al 14 de maig des de l’equipament 
Infoséquia,  es va organitzar un repte 
de cultura general sobre fauna a les 
xarxes socials, aprofitant les imatges 
captades de diversos animals habitants 
de la Séquia el mes de gener de 2020, 
mitjançant una càmera de fototrampeig, 
ubicada en diversos punts estratègics de 
la Séquia, es va fer un recull de vídeos 
que es varen utilitzar per difondre la 
biodiversitat del canal.

Les persones que participessin al repte 
havien d’encertar de quin animal es 
tractava amb l’ajuda de 4 pistes que se’ls 
donava, entre els encertants es va fer un 
sorteig i entre tots els participants se’n 
va fer un altre.

MEMÒRIA 2020 
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Inauguració de l’Exposició “Les matemàtiques i 
la vida”

El passat 25 de febrer, al Museu de la Tècnica en 
col·laboració amb la UPC de Manresa es va inau-
gurar l’Exposició “Les matemàtiques i la vida”. 
La inauguració d’aquesta exposició va suposar 
la obertura d’una nova porta a la ciència a la 
nostra ciutat i a la comarca, ampliant també el 
ventall d’oferta educativa i científica del Parc de 
la Séquia.

La vetllada va estar marcada pel record de la 
directora de l’EPSEM, Rosa Argelaguet i que fou 
una de les impulsores d’aquest projecte.
A l’acte hi van assistir 80 persones i fou, a banda 
de la Transéquia, uns dels últims actes prepan-
dèmia.

ESDEVENIMENTS DESTACATS

Festa del tomàquet

El passat 21 de juliol de 2020 el Parc de la Séquia 
juntament amb l’Ajuntament de Manresa va orga-
nitzar les visites a productors del regadiu dins del 
marc de la Festa del tomàquet 2020. Aquest va 
ser un dels primers esdeveniments post confi-
nament del Parc de la Séquia i per fer-lo es van 
seguir totes les mesures de seguretat que hi ha-
via en aquell moment.  Com a novetat, enguany 
es vàrem compartir els enllaços de l’itinerari a la 
nostra web i a la de l’Anella Verda, perquè així qui 
no pogués assistir a l’activitat pogués realitzar el 
recorregut al seu aire quan ho desitges. 

Es van organitzar dues visites: Poal km0 i 
Viladordis km0, on hi van participar un total de 
40 persones, distribuïdes en dos grups. L’acti-
vitat va consistir en un itinerari guiat i visita a 
explotacions hortícoles comentades pels propis 
productors. 

MEMÒRIA 2020 
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Ciència en família (esmorzars científics)

Des del Centre de l’Aigua s’ha iniciat un cicle de 
ciència adreçat a les famílies. Aquest projecte 
busca difondre temes relacionats amb l’aigua 
des de diferents vessants. Es va donar el tret de 
sortida al programa, el 13 de juliol, amb un vídeo 
que el Joan Anton Català va elaborar expressa-
ment per nosaltres, com a introducció del tema 
de l’aigua, amb el títol: La procedència de l’aigua 
que tenim al nostre planeta, la Terra.

La primera activitat presencial va ser el 19 de 
juliol on una trentena de persones, malgrat les 
restriccions de la Covid, van poder gaudir de 
l’esmorzar científic a l’exterior del Centre de l’Ai-
gua de Can Font. Conduit pel divulgador científic 
Marc Boada, l’activitat va consistir en una xerrada 
amb experiments sorprenents sobre l’aigua, una 
pausa per esmorzar i una part d’experiments 
manipulatius per als assistents. 

Aquesta va ser la primera de les 3 activitats pre-
sencials del programa Ciència en família. Es va fer 
una quarta sessió, però en aquest cas vas haver 
de ser online, degut a la Covid.

Xerrades sostenibilitat 

El Parc de la Séquia amb col·laboració del BBVA 
hem portat a terme aquest 2020 2 xerrades de 
sostenibilitat destinades al col·lectiu empresarial 
per tal d’animar a les empreses locals a apostar 
per ser més sostenibles a través d’exemples pràc-
tics que s’han portat a terme al territori.

La primera de les xerrades va ser el 17 de no-
vembre, a càrrec del gerent d’aigües de Manresa, 
Antoni Ventura i el tema va ser “De depuradores 
a fàbriques de recursos”. 

La segona xerrada, el 15 de desembre, a càrrec 
de Ricard Jorba, gerent del consorci per a la 
gestió de residus del Bages es va titular “Simbiosi 
industrial en el marc de l’economia circular”, i va 
comptar amb la participació d’Ampans i Denso 
com a exemple al territori.

MEMÒRIA 2020 
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El diumenge dia 8 de març es va celebrar la Transèquia, aquest esdeveniment festiu i familiar, que el 2020 va arribar a la seva 36a 
edició. Hi varen participar 5.524 persones, i segurament tots la recordarem com l’acte amb més participació celebrat a la comarca 
del Bages just abans de la pandèmia del COVID.

La sostenibilitat és un dels valors més importants del projecte que pretén deixar el mínim d’impacte en el territori per on transcor-
re. Un any més, gràcies a la col·laboració del Consorci del Bages per la gestió de residus, vàrem poder assolir el repte de reciclar el 
100% de la tona de residus generats. 

Un altre gran valor de la Transèquia és la solidaritat. En aquesta edició es van recollir 2.301 euros per la campanya del SIAD. 

LA TRANSÈQUIA



14

SPIRYT

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

La Fundació té presència als mitjans de co-
municació durant tot l’any, a través de notes 
de premsa pròpies i/o en coordinació amb les 
entitats amb qui organitza activitats. Aquest any, 
tot i la pandèmia, les aparicions en premsa s’han 
mantingut al mateix nivell que l’any anterior, amb 
un total de 103 impactes. 

Tot i la reducció d’enviaments, la llista de subs-
criptors al newsletter ha augmentat un 3%, fins 
als 1358. També han augmentat els seguidors a 
les xarxes socials:

Twitter 2.121 seguidors
Facebook 5.988 seguidors
Instagram 1.813 seguidors
Linked’in 85 seguidors

ACCIONS DESTACADES

Aquest 2020 es van demanar les 
Google Grants, a través de Touris-
tcheck 360. Una beca, gestionada 
per aquesta empresa, que permet 
publicar anuncis al Google Ads, gratuï-
tament durant un any, amb l’objectiu 
d’incrementar el trànsit a la nostra 
web, i la visibilitat de les activitats que 
s’hi porten a terme. Aquesta acció ha 
comportat un augment de gairebé un 
20% de visites a la web. 

Al gener el Parc de la Séquia va 
participar a la fira FITUR de la mà de 
Caminos Naturales del Ministerio 
d’Agricultura. 

Al febrer, el Parc de la Séquia va entrar 
a formar part de la Water Museums 
Global Network. 

ACCIONS DURANT EL CONFINAMENT
Durant el confinament es van dur a terme 
diverses accions a través de les xarxes socials 
de la Fundació, per mantenir el contacte amb 
els diferents públics objectius. Es publicaven 
vídeos amb activitats per a famílies, vídeos 
sobre elements patrimonials, i també activitats 
i reptes a l’entorn de la Séquia i la seva flora i 
fauna. 

També es va aprofitar per fer una enquesta 
de percepció al públic objectiu. L’enquesta 
es va enviar a la base de dades, i també es va 
publicar a les xarxes socials de la Fundació. 
La van contestar unes 173 persones, i com en 
destaquem, el nivell de satisfacció mitjà que 
era d’un 8’5 sobre 10. 

A la tardor es va participar a l’exitosa sèrie 
de Bah Studio i NacioManresa Benvinguts al 
Bages, amb la producció d’un vídeo dedicat a 
la Séquia.

Els mesos de novembre i desembre es van 
centrar en la Sostenibilitat, amb la difusió de 
les píndoles d’educació principalment adreça-
des a escoles, i les xerrades de sostenibilitat. 
Aquestes últimes es feien en streaming des del 
Museu de la Tècnica. 

També s’inicia la publicació, cada 15 dies d’arti-
cles de divulgació sobre temes relacionats amb 
la Fundació. 

El 4 de desembre el Sistema Territorial del 
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya renova la seva identitat visual, i així 
també ho fa el Museu de la Tècnica de Manre-
sa, que estrena logotip i tipografia.

MEMÒRIA 2020 

Dades analitiques de la pàgina web 
on es veu clarament l’augment 
de visitants per la Transéquia, i 
l’augment de visites de les Google 
Grants, la segona meitat de l’any.
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Life Tradirecs

El mes de juliol es va presentar el projecte que optava a la convocatòria LIFE 2020 de la Comissió Europea. 

Es va treballar en la proposta LIFE TRADIRECS, liderada pel Parc de la Séquia, amb la col·laboració de la consultora 
Albirem, el Dr. Jaume Casadesús, Cap del Programa de Recerca sobre l’ús eficient de l’aigua de l’IRTA i la Prof. Helena 
Kirchner, Líder del grup de recerca ARAEM de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre d’altres participants de 
Catalunya. També es van explorar contactes d’altres indrets a nivell internacional que poguessin afegir-s’hi com a casos 
d’estudi. 

L’objectiu del projecte és demostrar com la preservació de les pràctiques agrícoles tradicionals i dels recs històrics, des 
d’una perspectiva de sostenibilitat, són clau per a impulsar la producció alimentària local responsable i, alhora, per a 
generar serveis ecosistèmics en aquests ambients periurbans. 

Es va enviar la proposta dins del subprograma LIFE Environment and Resource Efficiency. Es tractaria d’un projecte de-
mostratiu emmarcat en el tema d’Ambients Urbans, producció alimentària local i serveis ecosistèmics. 

Finalment la proposta va obtenir una puntuació de 13 no arribant als 15 mínims per passar a la segona fase de la convo-
catòria, la redacció de la proposta complerta. 

En total, a més, s’han demanat 8 subvencions de les quals 4 han estat aprovades.

SUBVENCIONS

MEMÒRIA 2020 



16

SPIRYT

Un dels objectius de la Fundació és treballar en xarxa amb diverses entitats i persones del territori, per tal de 
teixir complicitats, reforçar els nostres missatges i arribar cada vegada a més persones. Durant l’any 2020 en-
tre activitats puntuals, projectes o aliances del Parc de la Sèquia hem treballat conjuntament amb 78 entitats 

o empreses i 6 persones a títol individual.

ENTITATS I EMPrESES COl·lABOrADOrES

MEMÒRIA 2020 
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Durant el curs 2019-2020 han participat alumnes 7.389 alumnes a les activitats educatives del Parc de la 
Sèquia i del Camp d’Aprenentatge del Bages. Això suposa que s’han fet 218 vistes amb escoles en els 4 equi-
paments gestionats pel Parc de la Sèquia. De les vistes educatives del Parc de la Séquia, 10 eren d’escoles de 

màxima complexitat.

Aquest curs cal destacar, que degut al confinament de la COVID es van anul·lar 6.850 alumnes inscrits al 
Servei educatiu del Parc de la Séquia i al CdA del Bages que haguessin vingut en 171 visites.

NOMBrE DE CENTrES EDUCATIUS qUE 
PArTICIPEN A lES ACTIVITATS

MEMÒRIA 2020 
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rESUM DEl BAlANç SOCIAl DEl 2020

Alumnes atesos          7.327

Usuaris dels equipaments      11.104

Participants a actes i activitats fora dels equipaments    5.921

Participants en patrocinis o col·laboracions              0

Participants en actes al Parc de l’Agulla      1.084

Voluntaris              356

MEMÒRIA 2020 



718.420€
DESPESES
Personal     367.233€
Serveis exteriors    274.173€
Altres despeses      70.538€
Aprovisionaments i compres      6.476€

748.782€
INGRESSOS
Donatius     583.072€
Vendes i prestació de serveis  120.393€
Subvencions       33.764€
Altres ingressos      11.556€

DADES ECONòMIqUES 
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