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MISSIÓ DE LA FUNDACIÓ

1.1 MISSIÓ DE LA FUNDACIÓ
La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, és una entitat sense ànim de lucre, que
vetlla per la protecció, preservació i divulgació del patrimoni cultural i natural 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.
Pel que fa a l’àmbit geogràfic, les seves funcions es realitzen principalment a Manresa i
municipis vinculats a la Séquia.

1.2 ACTIVITATS I PROJECTES
Les línies i àmbits d’actuació principals de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia
són:
- 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’Infosequia i la Casa de la Culla
- la preservació del medi ambient i entorn natural
- la preservació i difusió del patrimoni
- la responsabilitat social
Destacar que aquest 2020, haurà estat un any atípic i que des de la fundació 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, “El dia Internacional
dels Museus” i 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 programant 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 invasors) 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 projecte “Ciència en
família”, “Les jornades tècniques dels Panyos”, es van inaugurar dues exposicions “Antropocè”
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 programades fins a
mes de juny, i això va suposar que 4094 alumnes deixessin de passar pels nostres
equipaments. 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.

1.3 PERSONES USUÀRIES I COL·LECTIUS BENEFICIARIS
La Fundació, seguint les seves finalitats fundacionals, fa moltes activitats dirigides a públics
diferents i que permeten abraçar tots els àmbits des dels que treballar els valors:
- alumnes atesos 17.327
- alumnes escoles alta complexitat 280
- usuaris dels equipaments 11.104
- persones participants a actes i activitats fora dels equipaments 5.921
- persones participants en patrocinis o col·laboracions 0
- persones participants en actes al Parc de l’Agulla 1.084

1.4 ACTIVITAT ECONÒMICA
Els serveis principals de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia són la prestació
de serveis culturals, de formació, i de dinamització del territori.
El perfil principal de consumidor són les escoles i usuaris de les nostres activitats i serveis que
oferim a través dels nostres equipaments: Infosequia, Centre de l’Aigua de Can Font, Museu
de la Tècnica i Casa de la Culla.

Pel que fa als ingressos de què es val la fundació per al compliment dels seus fins, són les
aportacions d’Aigües de Manresa i Junta de la Sèquia, els patrocinis per projectes concrets
que es reben i el producte dels serveis que es presten.
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PERSONES

2.1 PERSONES DE L’ORGANITZACIÓ
2.1.1 PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ
Nombre de dones a l’equip directiu / Nombre d’homes a l’equip directiu

Equip directiu (a 31 de desembre)

2020

Variació 20192020

2019

Dones

1

1

0,00%

Homes

0

0

-

Total

1

1

0,00%

8
2
10

Variació 20192020
-25,00%
0,00%
-20,00%

Nombre de dones en plantilla / Nombre d’homes en plantilla

Personal en plantilla (a 31 de
desembre)
Dones
Homes
Total

2020

2019
6
2
8

2.1.2 IGUALTAT D’OPORTUNITATS I DIVERSITAT
La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia és una entitat que a 31 de desembre de
2020 tenia un total de 8 persones contractades, ja que durant l’any havia unificat dos dels
contractes que tenia a mitja jornada convertint-los a un a jornada sencera, i una persona a
més de novembre havia plegat i a desembre encara no s’havia pogut substituir. Fins aquest
moment, no s’ha determinat a establir un Pla d’igualtat. Tot i això, si que és una entitat
sensible al gènere i a la diversitat, que vetlla per una igualtat de gènere al lloc de treball
(garantint la neutralitat en la valoració de la feina desenvolupada per homes i dones, així com
en tots els àmbits d’actuació de l’organització.
Equip directiu (a 31 de desembre) (%)

2020

2019

Dones

100,00%

100,00%

Homes

0,00%

0,00%

Personal en plantilla (a 31 de
desembre) (%)
Dones
Homes

2020

2019

75,00%
25,00%

80,00%
20,00%

2.1.3 CONDICIONS LABORALS I CONCILIACIÓ
La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia ofereix al seu personal la jornada intensiva
durant els mesos d’estiu. També disposa de mesures de flexibilització de l’horari per motius
de conciliació.

2.1.4 IGUALTAT RETRIBUTIVA

Ràtio salari més alt / salari més baix

2020

2019

Ràtio

1,95

1,89

2.1.5 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia no disposa d’un pla de formació dels
treballadors i treballadores de l’entitat. Tot i així es realitzen diferents formacions ja sigui a
nivell intern d’equip com d’assistència en formacions que el personal tingui interès en
realitzar. En aquest sentit l’any 2020 es va augmentar molt el nombre d’hores de formació
que s’han pogut fer, ja que degut a la pandèmia, es va poder aprofitar i fer molta formació
online:
Nombre d'hores totals de formació
que ha rebut el personal
Hores de formació

2020

2019

238,00

81,00

Inversió en formació (en euros)

2020

2019

Valor monetari

5.762,57 €

1.884,00 €

Variació 20192020
193,83%
Variació 20192020
205,87%

2.1.6 SALUT, SEGURETAT I BENESTAR DEL PERSONAL
Amb l’objectiu de disposar d’uns llocs de treball segurs i saludables i disminuir així incidents
derivats del treball, la fundació té contractat aquest servei a l’empresa Aspy Prevención.
Durant l’any 2020, el personal de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, segons
l’especificat del seu lloc de treball, ha rebut per part d’Aspy formació en temes de prevenció i
riscos laborals i tothom va rebre formació específica del tema COVID:
Nombre d'hores totals de formació
que ha rebut el personal
Hores de formació

2020

2019

16,00

11,00

Variació 20192020
45,45%

L’entitat disposa d’un Pla d’Avaluació de Riscos per cada un dels equipaments (Infosequia,
Centre de l’Aigua de Can Font, Museu de la Tècnica de Manresa i Casa de la Culla) encara
vigent.
2.1.7 COMUNICACIÓ INTERNA
En un marc laboral format per un equip reduït, la comunicació interna és de vital importància
per garantir la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia.
Així, la comunicació a la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia es dona a nivell
horitzontal i bidireccional, mitjançant tres eines: el correu electrònic, les reunions d’equip i
també de manera puntual a través del WhatsApp.

2.2 VOLUNTARIAT
2.2.1 PERSONES VOLUNTÀRIES
Nombre de persones voluntàries (a
31 de desembre)
Persones voluntàries

2019
306,00

2.2.2 COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT
La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia compta amb voluntaris en dos casos
concrets:
-

durant tot l’any en l’equipament del Museu de la Tècnica de Manresa la restauradora de
l’equip, la Pilar Alonso, compta amb un grup fix d’entre 3 i 4 voluntaris per ajudar-la en les
tasques de reparació i manteniment de la maquinària tèxtil exposada en el museu.

-
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la resta del gruix dels voluntaris són els que durant la Transèquia col·laboren d’una manera o
altra en l’esdeveniment. En aquest cas, la comunicació es fa a través de la persona responsable
dels voluntaris, la Clara Aguilera, que coordina les comunicacions i alhora, junt amb la Laia
Muns, realitzen les formacions d’aquests voluntaris.

BON GOVERN

3.1 TRANSPARÈNCIA
La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia en la seva web disposa d’un apartat de
transparència que inclou accés a diferents documents d’interès:
- Estatuts
- Memòries - Programes anuals d’activitat
- Comptes anuals
- Formació del patronat
- Organigrama equip professional

3.2 PATRONAT
El patronat de la Fundació està composat per:
-

l’Alcalde de Manresa, president;
cinc representants d’Aigües de Manresa;
cinc representants de la Junta de la Séquia;
tres representants de l’Ajuntament de Manresa;
tres representants del Gremi de Cintaires;
un representant del Col·legi d’Enginyers Industrials;
un representant dels ajuntaments per on passa la Sèquia;
un representant de la Cambra de Comerç de Manresa
i un representant del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Patronat (a 31 de desembre)

2020

Marc Aloy Guàrdia

Ajuntament de Manresa

President

Josep Alabern Valentí

Aigües de Manresa

Vicepresident

Josep Cots Reguant

Junta de la Séquia

Secretari

Joaquim Garcia Comas

Aigües de Manresa

Patró

Antoni Ventura i Ribal

Aigües de Manresa

Patró

Pol Huguet Estrada

Junta de la Séquia

Patró

Enric Casasayas Fornell

Junta de la Séquia

Patró

Joan Borrós Vilaseca

Junta de la Séquia

Patró

Joan Calmet Piqué

Ajuntament de Manresa

Patró

Antoni Torras Daura

Junta de la Séquia

Patró

Xavier Borrell Martí

Gremi de Cintaires

Patró

Anna Crespo Obiols

Ajuntament de Manresa

Patró

Francesc Talarn Palou

Gremi de Cintaires

Patró

Josep Maria Masó Marcet

Gremi de Cintaires

Patró

Jaume Espinal Farré

Aigües de Manresa

Patró

Josep Gili Prat

Ajuntament de Manresa

Patró

Ramon Piñol Alférez

Col·legi d’Enginyers Industrials

Patró

Jordi Trapé Ubeda

Aigües de Manresa

Patró

Alexandre García Martín

Ajuntament de Balsareny

Patró

Miquel Estruch Capdevila

Ajuntament de Sallent

Patró

Xavier Codina Casas

Ajuntament de Santpedor

Patró

Àdria Macuñan Claret

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Patró

Joan Vila Marta

Cambra de Comerç de Manresa

Patró

Jaume Perarnau Llorens

Museu Ciència i Tècnica de Catalunya

Patró

Patronat (a 31 de desembre)

2020

Variació 20192020

2019

Dones

2

0

-

Homes

22

24

-8,33%

Total

24

24

0,00%

Les funcions del Patronat de la Fundació són:
-

-

-

vetllar pel compliment de la voluntat fundacional i aprovar totes les normes i prendre
les mesures necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.
interpretar els Estatuts de la Fundació i establir les normes de règim interior i les
complementàries que calguessin, d’acord amb la legislació vigent.
acordar la modificació dels Estatuts, o acordar la fusió, agregació a una altra fundació
o extinció de la Fundació, actes, tots ells, que haurà de justificar, en cada cas, i que no
podran ésser executats sense l’aprovació o ratificació, segon estableixi la llei, del
Protectorat.
acordar, si així ho estima convenient, la constitució d’una o vàries comissions
assessores d’acord amb els presents estatuts.
nomenar i separar lliurement el personal afecte a les activitats fundacionals, en el seu
cas, i establir els càrrecs u òrgans que fossin necessaris pel compliment de les finalitats
fundacionals.
aprovar els programes d’actuació i els pressupostos de la Fundació.
establir les línies de distribució i aplicació dels fons disponibles, segones les finalitats
de la Fundació.
fer l’inventari i formular els comptes anuals d’acord amb allò establer a l’article 333-7
de la Llei 4/2008; aprovar els documents esmentats a l’article 333-8 dins els sis mesos
següents a la data del tancament de l’exercici; presentar els comptes al Protectorat en
la forma prevista a la llei.

-

-

amb les limitacions i requisits establerts per la Llei en cada cas, atorgar per si mateix o
per mitjà d’apoderats tota classe d’actes i negocis jurídics, de qualsevol naturalesa i
quantia, a títol gratuït u onerós, tant d’administració com de disposició o gravamen,
fent-se càrrec de qualsevol obligació i amb facultat de poder comparèixer davant de
qualsevol persones físiques o jurídiques, publiques o privades, nacionals o estrangers
i ,especialment Autoritats de tota classe, administratives, financeres. Jutjats i Tribunals
de qualsevol ordre o jurisdicció.
a més a més de l’exercici permanent de la representació del Patronat enfront de
tercers, que correspon al President i al Vice-President en funció de llurs càrrecs, el
Patronat podrà delegar expressament en un o més d’un dels seus membre totes o part
de les facultats, llevat d’aquelles que són indelegables d’acord amb l’article 332.1.3 de
la Llei 4/2008.

3.3 CONTROL I SUPERVISIÓ FINANCERA
El departament d’intervenció de l’Ajuntament de Manresa trimestralment valida les dades
econòmiques i financeres de l’entitat. Abans del darrer patronat de cada any es fa una
projecció de tancament i, al juny en el patronat de l’any següent, el tancament definitiu.
Els exercicis 2018, 2019 i 2020, l’Ajuntament de Manresa ha encarregat una auditoria
econòmica externa de la Fundació.

3.4 ÈTICA I PREVENCIÓ DE LA CORRUPCIÓ
La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia estarà exempta de tota finalitat lucrativa
i de guany i té per objecte l’aprofundiment, la divulgació i la formació en el coneixement de la
cultura de l’aigua i el que aquest element ha representat i representa avui per l’home, en
especial en els aspectes econòmic, mediambiental i lúdic, intentant aconseguir la presa de
consciència de la seva importància i de la necessitat d’un consum responsable i sostenible, i el
foment i el desenvolupament de la cultura tècnica i la promoció i divulgació de qüestions
relatives al procés històric d’industrialització. De manera més concreta, els de promoure,
desenvolupar i administrar les actuacions que sota el nom de Parc de la Sèquia s’estan portant
a terme dins un projecte patrimonial, cultural, ambiental i històric, turístic i de lleure. Així
mateix, la gestió museística que, en el seu cas, li pugui encarregar l’Ajuntament de Manresa o
altres.

La Fundació Aigües de Manresa i els seus òrgans de govern- el Patronat- es proposen fomentar
els valors que emanen de la seva voluntat fundacional i dels àmbits al voltant dels quals gira
la seva acció: educació, cultura, i medi ambient.
Els patrons han de protegir la voluntat fundacional a partir dels criteris de:
- Fidelitat
- Adaptabilitat
- Prudència
- Creativitat
- Entendre, creure i identificar-se amb el fi fundacional
- Ser i estar propers a les necessitats de la Fundació
- Llibertat
- Corresponsabilitat
La seva relació amb tercers i l’interès general s’ha de basar en:
- Justícia
- Solidaritat
- Altruisme
- Visió de futur
- Voluntat de servei
La manca de finalitat de lucre s’ha de reflectir en els principis següents:
- Honestedat
- Generositat
- Dedicació
- Contribuir a formar un equip humà apropiat
- Transparència
- Independència
L’efectivitat de la Fundació ha de tenir en compte els criteris següents;
- Eficàcia
- Eficiència
- Captació de recursos
- Compartir
- Gestió professional
- Control periòdic
- Autoavaluació
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XARXA, COMUNITAT I CIUTADANIA

4.1 COL·LABORACIONS
La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia treballa en xarxa amb diverses entitats i
persones del territori, per tal de teixir complicitats en àmbits com la cultura, l’educació, el
turisme, etc. En aquest sentit, l’any 2020, s’ha treballat conjuntament amb 78 entitats i amb
6 persones a títol personal.
En el cas dels serveis didàctics, durant el curs 19-20, han participat 7.389 alumnes de les
diverses activitats educatives que oferim en els nostres equipaments. Això suposa un total de
218 escoles diferents, de les quals 10 eren escoles d’alta complexitat. Aquest curs cal destacar,
que degut al confinament de la COVID es van anul·lar 6.850 alumnes inscrits al servei educatiu.
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MEDI AMBIENT

5.1 GESTIÓ AMBIENTAL
Davant la necessitat d’aplicar mesures que tinguin en compte les polítiques mediambientals,
la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia en termes generals treballa activament
en: la recollida selectiva de residus en els seus equipaments, així com en el foment del consum
d’aigua de l’aixeta entre els seus usuaris.
Destacar que en el cas del Museu de la Tècnica de Manresa es va obtenir la “certificació
Biosphere”, compromís per la sostenibilitat turística i el foment de bones pràctiques en gestió
sostenible, i el distintiu de garantia ambiental.
Per altra banda, en l’esdeveniment de la Transèquia l’any 2020 es va generar 867 kg de residus
i, gràcies a la col·laboració del Consorci del Bages per la gestió dels residus, es va aconseguir
recuperar-los i reciclar-los al 100%.
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PROVEÏDORS

6.1 GESTIÓ I RELACIÓ AMB PROVEÏDORS
La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia sempre ha gestionat les relaciona amb
els proveïdors fomentant sempre que es pugui els de proximitat, que permetin establir
relacions estables i de confiança.

Des de l’any 2019, al passar a ser considerada jurídicament com a administració pública, a la
fundació se li aplica la llei de contractació.

6.2 COMPRA RESPONSABLE
El desenvolupament d'una política de compres responsable i sostenible és un repte amb el
qual la fundació treballa des fa de uns quants anys.
Davant la necessitat es dona preferència a empreses de l’economia social o a empreses
mercantils properes a l’entitat que puguin subministrar els béns o serveis necessitats. Aquesta
política té com a objectiu promoure criteris de proximitat, sostenibilitat social i ambiental.
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DADES DE CONTACTE

Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia
Masia de Can Font. Carretera de Santpedor, 175
08243 Manresa
G60181955
Tel. 93 877 22 31
info@parcdelasequia.cat
www.parcdelasequia.cat

