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PRESENTACIÓ 
DEL PRESIDENT
MARC ALOY GUARDIA
PRESIDENT
Alcalde de Manresa

Teniu a les mans la memòria d’activitats d’Aigües 
Manresa de l’any 2021. Per primera vegada s’edita en 
un format més accessible, amb la voluntat d’arribar a 
tota la ciutadania.

Treballem amb un element singular i simbòlic de la 
ciutat de Manresa. El segle XIV, les manresans i man-
resans van fer pinya per aconseguir que l’aigua del 
Llobregat arribés a la ciutat i des d’aleshores aquest 
element indispensable té una relació estretíssima amb 
la prosperitat de la ciutat i fins i tot amb el nostre ca-
ràcter col·lectiu. A l’entorn de l’aigua celebrem la festa 
de la Llum, la més genuïnament manresana, la millor 
prova que aquest bé escàs i preciós forma part dels 
valors intrínsecs de la nostra ciutat.

A cavall entre el 2021 i el 2022 celebrem que fa 40 
anys que l’Ajuntament va fundar Aigües de Manresa i 
va posar les bases de l’empresa pública que coneixem 

actualment. Una empresa que al llarg d’aquestes qua-
tre dècades ha estat un autèntic símbol de la gestió 
pública, i que ens fa sentir orgullosos com a man-
resans i com a bagencs, ja que des de pràcticament 
els seus inicis ofereix servei a la ciutat de Manresa 
però també a molts pobles de la comarca.

Aigües de Manresa opera un sector estratègic que 
cal posar en valor sobretot en períodes com els dels 
darrers anys, en què el canvi climàtic fa encara més 
palesa la necessitat d’eficiència i responsabilitat per 
no malbaratar un recurs escàs i preuat. Cada dia és 
més important prendre consciència de la necessitat 
d’una bona gestió, i en aquest  context és un luxe 
poder comptar amb una empresa solvent, resilient i 
que pot ser mirall d’altres realitats. Aigües de Manresa 
ens demostra que una gestió pública és recomanable 
quan parlem d’un bé escàs i essencial, amb el qual no 
s’hauria de fer negoci.

Però anem més enllà. Els propers anys, Aigües de Man-
resa ha d’afrontar nous reptes que l’han de portar en-
cara més lluny en termes d’eficiència i gestió, amb l’ob-
jectiu últim d’oferir sempre el millor servei. Tenim en un 
horitzó no gaire llunyà la construcció d’una nova planta 
potabilitzadora; el camí ja iniciat de la digitalització de 
la xarxa i la sostenibilitat; i ens obrim a nous camps, 
com ho demostra la recent la creació d’una energètica 
pública, un pas important que permetrà fer front al 
model actual, basat en els combustibles fòssils, que 
comporta una alta dependència de les grans empreses 
productores i comercialitzadores, que ens aboquen a 
preus desorbitats i més contaminació ambiental.

Acabo remarcant de nou l’orgull que representa pre-
sidir una empresa de referència al país com Aigües de 
Manresa, amb una trajectòria brillant, uns valors sòlids 
i una incorruptible vocació de servei públic. Que sigui 
per molts anys més!
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PRESENTACIÓ 
DEL GERENT 
ANTONI VENTURA I RIBAL
GERENT

L’any 2021 ha vingut marcat, encara, per l’impacte de 

la pandèmia provocada pel SARS-CoV2. Malgrat els 

condicionants indicats per prevenir l’expansió del virus, 

l’activitat d’Aigües de Manresa s’ha desenvolupat amb 

total normalitat i enfocada al compliment de la missió 

que té encomanada, això és: gestionar de forma efici-

ent i sostenible el cicle integral de l’aigua, per oferir el 

millor servei als nostres usuaris.

En aquest sentit, l’any 2021 ha estat el primer any de 

desplegament del Pla Estratègic “Horitzó 2021”, una 

eina que ens ha permès respondre de forma eficaç 

a la creixent complexitat del nostre entorn. Durant 

aquest any, s’han obtingut les certificacions en el 

Sistema de Gestió de la Qualitat (ISO 9001), el Sistema 

de Gestió de l’Energia (ISO 50001) i el Sistema de Ges-

tió per a la Seguretat i Salut en el Treball (ISO 45001), 

que ens permeten assegurar la millora contínua en les 

tasques que tenim assignades.

També ha estat l’any del llançament del Projecte de 

Reenginyeria de Processos (Projecte Fènix), que té 

l’objectiu de repensar l’empresa, posar en qüestió com 

fem les coses per tal de millorar l’eficiència de la prò-

pia organització, obtenint el màxim de resultats amb el 

mínim de recursos.

El creixent impacte dels preus de l’energia en la gestió 

de les infraestructures d’aigua, per una banda, i el 

desig de contribuir als Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, per 

l’altra, ens han dut a centrar el camp d’atenció en la 

formulació dels objectius i full de ruta per a la pres-

tació de serveis energètics, en estreta col·laboració 

amb l’Ajuntament de Manresa. L’objectiu és millorar 

l’eficiència energètica i contribuir a la disminució de 

la petjada de carboni amb la introducció d’energies 

renovables en la nostra activitat diària.

L’aposta per la digitalització i la intensificació de les 

accions formatives del personal són altres eixos que 

han marcat l’activitat de l’empresa durant l’any 2021, 

amb la finalitat de preparar-la per als nous reptes. 

El sector de l’aigua i el medi ambient viu moments 

d’explícita complexitat i el nostre deure és prepa-

rar-nos i donar les respostes adequades en tot mo-

ment. De les decisions que prenguem en el present, 

en dependrà el nostre èxit futur.
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AIGÜES 
DE MANRESA

MISSIÓ

VALORS

COMPROMÍS
Treballem per satisfer 

les demandes dels nostres 

usuaris i del territori. Estem 

compromesos amb la nostra 

comunitat i amb la gestió 

pública de l’aigua.

SOSTENIBILITAT
Estem obligats a la preservació 

d’un element tan essencial 

com és l’aigua, cuidant el medi 

ambient, i fent, a la vegada, una 

gestió sostenible i eficient dels 

nostres serveis.

CONFIANÇA
Volem treballar en confiança 

i proximitat, volem que els 

nostres usuaris se sentin 

satisfets i orgullosos de 

l’empresa i que entenguin que 

som part d’ells.

TRANSPARÈNCIA
Com a servei públic, 

obrim els nostres processos 

i funcions a la societat.

EFICIÈNCIA
El servei s’ha d’oferir 

optimitzant els recursos 

dels que disposa l’empresa, 

maximitzant-ne els objectius.

Gestionar de forma eficient i sostenible el cicle integral 

de l’aigua, per oferir el millor servei als nostres usuaris.

VISIÓ

Consolidar Aigües de Manresa com a empresa pública amb 

vocació de servei, compromesa amb el territori que gestiona el 

cicle integral de l’aigua de forma eficient i sostenible.
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CAPTACIÓ DE RECURSOS 
HÍDRICS

POTABILITZACIÓ

TRANSPORT 
I EMMAGATZEMATGE

DISTRIBUCIÓCLAVEGUERAM

DEPURACIÓ

RETORN A MEDI

QUÈ FEM?
AIGÜES DE MANRESA

CICLE DE L’AIGUA
La nostra missió és gestionar 
de forma eficient i sostenible 
el cicle integral de l’aigua, 
per oferir el millor servei als 
nostres usuaris.
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POLÍTICA 
DE QUALITAT

• La satisfacció plena de les necessitats dels clients/abonats.

• El compliment dels requisits contractuals associats al servei/producte i a la legislació aplicable en matèria de salut, medi ambi-

ent, prevenció de riscos laborals, l’ús i consum d’energia i altres àmbits.

• La formació i competència dels treballadors i la integració activa de tot l’equip humà en l’empresa.

• Un ambient de treball segur que inclou: complir amb tots els preceptes establerts per la lIei en matèria de prevenció; la formació, 

consulta i participació de tots els treballadors en temes de seguretat; assignar i procurar de les Administracions titulars de les instal-

lacions els recursos suficients pel desenvolupament de les activitats preventives, etc.

• Assumir el compromís d'utilitzar eficientment, I ‘energia en les seves instal·lacions i activitats i donar suport a l’adquisició de ser-

veis  i productes energèticament eficients amb el propòsit de preservar els recursos naturals, reduir les emissions atmosfèriques i 

contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic.

• El compromís de la Direcció del Laboratori d’executar els treballs propis del Laboratori segons criteris de la norma ISO 17025 i els 

derivats de l’habilitació de l’Oficina d’Acreditació i efectuar els assajos i calibratges segons els mètodes establerts i requisits dels clients 

amb criteris d’imparcialitat, i garantir la competència del Laboratori gestionant els recursos humans i materials per tal d’assegurar que les 

tasques realitzades compleixen amb el Sistema de Qualitat fent que l’operació del Laboratori sigui coherent amb aquest objectiu.

• La millora contínua compta amb el suport de la Direcció en matèria de recursos econòmics, humans, d’optimització energètica, etc.

La política d’Aigües de 

Manresa, té com a compromís 

la satisfacció plena de les 

necessitats dels seus clients/

abonats, la seguretat i salut de 

la plantilla, el respecte del medi 

ambient i la prevenció de la 

contaminació, l’ús de l’energia 

de forma responsable segons 

criteris d’ISO 50001, la prevenció 

de riscos laborals segons UNE-

EN ISO 45001 i la gestió del 

laboratori conforme UNE-EN ISO 

17025.

Per això s’ha definit un Sistema 

de Gestió Integrat UNE-EN ISO 

9001 - UNE-EN ISO 45001 - ISO 

50001, a partir de la integració 

dels processos de l’organització, 

establint les següents prioritats:
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CERTIFICAT ISO 9001: 
GESTIÓ DE LA QUALITAT

CERTIFICAT ISO 45001: 
SEGURETAT I SALUT 
EN EL TREBALL

CERTIFICAT ISO 50001: 
GESTIÓ DE L’ENERGIA

ACREDITACIÓ LA-AIG

La ISO 9001 és el model respecte 

el qual, centenars de milers 

d’organitzacions de tot el món 

referencien els seus sistemes de 

gestió de qualitat.

Des del 1998 ja comptàvem amb 

aquest certificat, però només 

pel servei de laboratori de salut 

pública. Al fer-ho extensiu a altres 

àmbits de l’empresa, ens permet 

augmentar la competitivitat i 

millorar el servei que oferim.

Aquest certificat és idoni per a totes 

aquelles organitzacions, com la 

nostra, amb la voluntat de millorar 

contínuament en la Seguretat i Salut 

del treball. Amb l’ajuda de les eines 

que ens proporciona la certificació 

podem ser encara més eficaços i 

eficients, reduint els accidents i les 

malalties professionals, augmentat 

l’operativitat i amb el desenvolupament 

d’una cultura preventiva de 

l’organització, entre altres.

És la norma de gestió de l’energia 

empresarial més utilitzada en el món. 

Aquesta certificació ens ajudarà 

implantar una política energètica 

i a gestionar adequadament els 

aspectes energètics derivats de la 

nostra activitat.

La ISO 50001 proporciona les eines 

necessàries per identificar les 

activitats que consumeixen més 

energia i activar un pla de mesures 

per minimitzar els consums energètics 

i maximitzar l’eficiència energètica.

El laboratori d’Aigües de Manresa està 

acreditat com a laboratori d’assaig 

per a l’àmbit sectorial del control i 

vigilància de les masses d’aigua i 

gestió dels abocaments [LA-AIG] per 

al camp d’actuació “Determinació 

analítica de mostres d’aigües residuals 

d’establiments dels diferents usuaris 

d’aigua (LAR)”, per als paràmetres 

següents: amoni, clorurs, zinc i níquel. 

Aquesta acreditació també certifica 

que se segueixen els requisits de 

funcionament expressament previstos 

a la norma UNE-EN ISO 17025.

CERTIFICACIONS 
AIGÜES DE MANRESA

ISO 9001 ISO 45001 ISO 50001
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El model de gestió actual s’inicia el 18 d’abril del 

2016 quan entren en vigor 3 noves directives 

europees. Fins aleshores l’empresa era propie-

tat de l’Ajuntament de Manresa, i a través de 

convenis i contractes programa, oferia serveis 

d’abastament i clavegueram als Ajuntaments 

que ho demanaven. Les noves directives van 

fer replantejar aquest model, i va ser aleshores 

quan es va iniciar el canvi al format actual.  

En primer lloc es van adaptar el estatuts 

d’Aigües de Manresa perquè l’Ajuntament 

de Manresa pogués oferir accions als 

Ajuntaments interessats. Aquests, després 

d’una sèrie de procediments legals requerits 

en aquests casos, adquireixen les accions, i 

designen a Aigües de Manresa com a mitjà 

propi. De manera que l’empresa passa a ser 

també pròpia del municipi. Els ajuntaments 

que compren accions, passen a ser accionistes 

i per tant, membres de la Junta General.

Quan van sorgir dubtes durant el procés, 

es van fer sengles consultes a la Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa 

de la Generalitat de Catalunya i a la Junta 

Consultiva de Contratación Pública del Estado, 

les conclusions de les quals van provocar la 

modificació dels Estatuts de la societat, amb 

la voluntat de respondre escrupolosament a 

aquests requeriments (control anàleg conjunt, 

drets de vot, majories qualificades). La 

principal modificació va ser a la Junta General, 

la limitació de vot de l’Ajuntament de Manresa 

(50%) i que les decisions s’han de prendre 

amb l’aprovació de 2/3. 

La correcta interpretació de la normativa legal 

vigent, així com nombrosa jurisprudència a 

nivell estatal i europeu, avalen les mesures 

adoptades pel Consell d’Administració 

d’Aigües de Manresa.

La complexitat de la gestió del cicle integral de 

l’aigua demana marcs territorials més grans, a 

la recerca de l’eficiència i l’excel·lència. Aquesta 

ampliació del marc territorial d’actuació és 

perfectament compatible amb la fiscalització 

i el control que cadascun dels ajuntaments 

exerceixen en l’empresa pública, des de la 

seva representació en els òrgans de govern 

(Junta General i Consell d’Administració), fins a 

l’aprovació de les tarifes i dels plans directors, 

la priorització de les inversions i el seguiment 

de totes les actuacions.

ORGANITZACIÓ 
DE L’EMPRESA

AIGÜES DE MANRESAAIGÜES DE MANRESA
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ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA
AIGÜES DE MANRESA

JUNTA GENERAL
La Junta General és el principal òrgan de govern de l’empresa. 

Està presidida per l’Ajuntament de Manresa i en formen part tots els 

accionistes, que en el nostre cas, són Ajuntaments i entitats públiques. 

PRESIDÈNCIA SOCIS ACCIONISTES

10MEMÒRIA ANUAL 2021



ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA
AIGÜES DE MANRESA

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

El Consell d’Administració és l’òrgan 

d’administració i representació de la societat. 

Està format per una representació de tots els 

membres de la Junta General als que se suma 

un representant de la plantilla de treballadors, 

l’Associació de Propietaris Plomistes, la Junta 

de la Séquia i un representant dels usuaris. 
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ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA
AIGÜES DE MANRESA

GERÈNCIA i DIRECCIÓ

L’empresa té com a gerent l’Antoni Ventura 

i Ribal, i el comitè de direcció està compost 

també per Fredi Puig i Soler, director tècnic, 

Joan Flotats i Garcia, director econòmic-

financer, Abel-Joel Agelet i Nonell, director 

TIC i transformació digital, Esther Costa i 

Alcántara, directora d’organització i David Güell 

i Camprubí, director d’explotació. 
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ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA
AIGÜES DE MANRESA

SOCIETATS PARTICIPADES

CONGIAC I GIACSA 

El Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 

Catalunya (CONGIAC) és una entitat pública de base 

associativa i caràcter local que agrupa diversos 

ajuntaments implicats directament en el cicle integral 

de l’aigua i el medi ambient, a través de les empreses 

municipals o dels instruments públics del Consorci.  

GIAC (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya), fundada 

el 5 de novembre de l’any 1997 és una societat privada 

local anònima (SA), ens de gestió directa de CONGIAC, 

amb participació d’Ajuntaments i altres entitats locals 

catalanes, que gestionen el cicle de l’aigua, de les 

seves poblacions. Aquestes entitats locals són Reus, 

Manresa, Mataró, El Prat del Llobregat i Vilafranca del 

Penedès. L’activitat d’aquesta empresa són tasques en 

l’àmbit del cicle integral de l’aigua i el medi ambient. 

La participació d’Aigües de Manresa, S.A. en aquesta 

empresa és del 9,96% i no es considera associada 

perquè no es tenen la majoria dels drets de vots ni 

s’exerceix sobre la societat un control significatiu. 

Aigües de Manresa, a més, col·labora amb GIAC S.A. 

(empresa que té caràcter de servei tècnic i mitjà 

propi del consorci CONGIAC) en la gestió del servei 

d’abastament d’aigua de Camprodon; Campdevànol, 

Sant Bartomeu del Grau, Llanars, Olost i Montornès 

del Vallès. Aquests encàrrecs de col·laboració en la 

gestió de l’abastament finalitzen el 31/12/2021, si bé 

es mantindrà en el proper any unes actuacions que 

permetin una transició tecnològica adequada i eficient 

fins que Giacsa disposi de la totalitat de recursos 

necessaris per la prestació del servei.

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
PLOMISTES D’AIGÜES DE MANRESA

L’Associació de propietaris Plomistes de les Aigües 

Potables de Manresa, és una associació sense ànim 

de lucre, que té el seu origen en la transformació 

de la forma de gestió del servei d’abastament 

d’aigua potable a la ciutat de Manresa. Fins el 1981 

es gestionava en règim d’autorització municipal, 

mitjançant la Junta d’Aigües Potables de Manresa, i a 

partir d’aquest any, i un cop municipalitzat el servei, i 

creada l’empresa municipal Aigües de Manresa, S.A., 

en règim de gestió directa.

Aquesta associació es crea amb l’objectiu de 

defensar els drets i interessos dels propietaris 

plomistes dins l’empresa municipal, d’acord amb 

la Llei d’Associacions del 1964, i disposicions 

complementàries.

PROJECTES TERRITORIALS 
DEL BAGES, S.A.

L’activitat d’aquesta societat és la promoció i 

desenvolupament de projectes urbanístics. La 

participació d’Aigües de Manresa, S.A. en aquesta 

empresa és 8,33% del capital social i no es tenen 

la majoria dels drets de vots ni s’exerceix sobre la 

societat un control significatiu. 

La mercantil Projectes Territorials del Bages, S.A 

es troba en fase de liquidació. En base a aquesta 

situació es troba provisionada la totalitat de la inversió 

realitzada en aquesta societat.
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ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA
AIGÜES DE MANRESA

COMPLIANCE 
OFFICER

El compliance és el conjunt de bones pràctiques i 

procediments adoptats per l’empresa per identificar 

i classificar els riscos operatius i legals a què ens 

enfrontem, i a la vegada establir els mecanismes 

interns de prevenció, gestió, control i reacció davant 

d’aquests.

L’increment de la sensibilitat social i l’ètica dels 

negocis ha fet que les empreses comencin a 

internalitzar estàndards ètics i legals d’obligat 

compliment. Els riscos que preveu el compliance són 

els que porten conseqüències de tipus reputacional, 

multes i sancions, pèrdua de negoci o exclusió 

de licitacions i subvencions (World Compliance 

Association, 2016).

Responsable de compliment normatiu
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MUNICIPIS ALS QUE SERVIM
MUNICIPIS ON PORTEM EL SERVEI 
D’EXPLOTACIÓ D’AIGUA POTABLE
Calaf | Calders | Castellfollit del Boix | Castellnou de Bages | Castelltallat 

(Sant Mateu de Bages) | El Pont de Vilomara i Rocafort | Fonollosa | 

Manresa | Marganell | Monistrol de Calders | Navarcles | Navàs (Servei 

Municipal) | Rajadell | Sant Fruitós de Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 

Sant Salvador de Guardiola | Sant Martí de Torruella | Santpedor

MUNICIPIS ON PORTEM EL SERVEI 
DE CLAVEGUERAM
Manresa | Navarcles | Sant Fruitós de Bages | el Pont de Vilomara i 

Rocafort | Calaf | Sant Salvador de Guardiola

SERVEI DE SANEJAMENT
Per encàrrec de la Mancomunitat de Municipis del Bages pel 

Sanejament gestionem les EDARS de Manresa i Sant Joan de 

Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Navarcles, Navàs, 

Sant Salvador de Guardiola, el Pont de Vilomara, el Serrat (Castellnou 

de Bages), la Figuerola (Castellnou de Bages), El Mujal, La Rovirola 

(Santa Maria d’Oló), Antius, Fonollosa, i per encàrrec dels ajuntaments 

corresponents les EDAR de la Guia, Viladordis, i pous de bombes del 

Guix i Miralpeix., així com l’EDAR del polígon industrial de la Pobla Nord 

del municipi de Súria i la dels Plans de la Sala del municipi de Sallent.

https://www.aiguesmanresa.cat/nosaltres/dades/#dades-analisi

EDAR
Estació Depuració Aigües Residuals

ETAP
Estació Tractament Aigua Potable
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SANEJAMENT

27.102m3

d’aigua depurada cada dia

13
estacions de depuració 
d’aigües residuals

https://www.aiguesmanresa.cat/nosaltres/dades/#dades-analisiMUNICIPIS ALS QUE SERVIM

AIGUA POTABLE CLAVEGUERAM

17 6
municipis i una EMD municipis de xarxa d’aigua potable

132.712 104.05212
habitants habitants

estacions de tractament 
d’aigua potable

Tractem

31.301m3 361,54 km119
d’aigua cada dia de xarxa d’aigua potabledipòsits d’emmagatzematge

1.441,45 km

SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT, 
MANTENIMENT I 
CONTROL ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE EN 
ALTA BAGES-LLOBREGAT
La prestació d’aquest servei té 
com a finalitat la potabilització 
de l’aigua captada i el seu 
subministrament als municipi 
connectats d’acord amb les seves 
necessitats. L’abastament en alta 
comprèn els termes municipals 
de Sallent, Avinyó, Artés i Calders i 
l’aigua a subministrar prové del riu 
Llobregat a través de la Séquia de 
Manresa, on se situa la captació 
del sistema. 

GESTIÓ DEL SISTEMA 
COMARCAL EN ALTA 
DEL BAGES CARDENER
Porta aigua del sistema de 
Manresa als sistemes dels 
municipis de Rajadell, Castellfollit 
del Boix, Sant Salvador de 
Guardiola, Fonollosa i Sant Mateu 
de Bages.
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INFRAESTRUCTURES D’AIGUA

RENOVACIÓ DE L’ARTÈRIA DN 500 des de la plaça Prat de la Riba 
a la carretera Viladordis
Els treballs es van dur a terme d’abril a agost del 2021. La 
connexió del tram de carretera.de Vic es va fer amb treballs d’obra 
civil que van afectar tots els vials d’entrada i sortida a la carretera 
de Vic de Manresa. 
Aprofitant aquests treballs generals d’urbanització s’han 
creat nous treballs d’ampliació com la inclusió d’instal·lacions 
provisionals amb tub DN700 per poder fer el col·lector general de 
clavegueram del sector i també les proves de pressió amb peces 
mecàniques especials.

MILLORES DEL BOMBAMENT I LES CANONADES D’IMPULSIÓ I 
DISTRIBUCIÓ DEL MUJAL I ESTESA DE FIBRA ÒPTICA (NAVÀS)
Promoguda per Serveis Municipals de Nàvàs, S.L.U.  va ser dirigida 
pels serveis tècnics d’Aigües de Manresa i formava part del PLA 
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA POUSC 2020-2024.
L’obra es va portar a terme amb els objectius d’incrementar el 
cabal impulsat al bombament del Mujal, millorar la fiabilitat de 
la instal·lació i estendre la fibra òptica, aprofitant l’execució dels 
treballs.
Estesa de línia de fibra òptica per a ampliació d’infraestructura de 
comunicació i dades, aprofitant l’execució de l’obra de millora de 
xarxa d’aigua.

La major part de l’aigua 

consumida a les poblacions 

prové de la Séquia i, en menys 

quantitat, de captacions de 

pous i rieres. 

Aigües de Manresa tracta 

cada dia 31.301 m3 d’aigua, 

que distribueix per una xarxa 

de 1.441,45km.

90% de captacions superficials

10% de fonts subterrànies

90%
10%

AIGUA POTABLE LONGITUD DE LA XARXA OBRES DESTACADES DEL 2021

Tractem

31.301m3

d’aigua cada dia

de xarxa 
d’aigua potable

1.441,45 km

Calaf  42,56

Calders  41,81 

Castellfollit del Boix  67,81 

km Castellnou de Bages  51,98

Castelltallat 

(Sant Mateu de Bages) 54,64 

Fonollosa  121,17 

Manresa  300,83 

Marganell  40,86 

Monistrol de Calders  19,83 

Navarcles  63,02

Navàs  136,15

El Pont de Vilomara i R.  55,61

Rajadell  76,83

Sant Fruitós de Bages  125,71

Sant Joan de Vilatorrada  45,92 

EMD Sant Martí de Torruella  21,76

Sant Salvador de Guardiola 106,13

Santpedor  68,76 

També tenim 119 dipòsits 

on s’emmagatzema. 

AVARIES ateses el 2021: 2.160

Dades en km
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INFRAESTRUCTURES D’AIGUA

Aigües Manresa compta amb 

una xarxa de clavegueram de

MILLORA DE CLAVEGUERAM 
CARRER PROLONGACIÓ ANGEL GUIMERÀ 
Les obres executades corresponen a la rehabi-
litació interior de 90 metres de canonada. L’obra 
s’ha executat mitjançant una nova tecnologia 
que destaca per la seva alta eficiència energè-
tica i respecte al medi ambient,  i que també 
tenen com a objectiu reduir les molèsties i el 
temps de les obres tradicionals, la mànega con-
tinua amb curat ultraviolat. 

Aquest sistema, instal·lat per Sanitec Rehabili-
tació SL, permet fabricar un nou tub dins de la 
canonada existent mitjançant la polimerització 
amb llum ultraviolada. Per a la seva instal·lació 
s’introdueix la mànega mitjançant el procedi-
ment de lliscament, i posteriorment aquesta 
s’infla de manera controlada amb aire comprimit, 
es pressiona contra la paret de la canonada i 
s’adapta a totes les modificacions en la secció i 
el perfil. Tot seguit, mitjançant una font de llum 
ultraviolada, que es desplaça a una velocitat 
controlada i definida, s’endureix el revestiment 
i s’obté una nova canonada rehabilitada per a 
molt de temps. 

CLAVEGUERAM

361,54 km

Longitud de la xarxa 

en quilòmetres:

Calaf  20,62 

Manresa  178,99

Navarcles  36,64

El Pont de Vilomara i Rocafort  20,38

Sant Fruitós de Bages  86,82

Sant Salvador de Guardiola  18,08

MANTENIMENT I OBRES PRINCIPALS 2021 

CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM 
DE LES EDIFICACIONS A AV. PIRELLI 2-14
L’objecte de l’obra fou solucionar l’abocament 
d’aigües residuals de les finques 2-14 de l’avin-
guda Pirelli, situades a l’oest del terme municipal 
de Manresa, mitjançant  la construcció d’una xar-
xa de sanejament que reculli els abocaments a 
llera del riu Cardener i els porti fins l’arqueta amb 
sobreeixidor existent C011, situada al costat del 
Pont Nou de Manresa. Des d’aquesta arqueta, 
les aigües es conduiran cap a la depuradora.

OBRES DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM 
A NAVARCLES
La xarxa de clavegueram d’una part del 
municipi, estava formada per tubs de formigó 
vibropremsat que tenien moltes esquerdes, 
fissures i trencament que provocaven fuites 
de les aigües residuals al terreny.

La reposició es va portar a terme amb tubs 
prefabricats de campana de formigó armat 
amb junta de goma, situats al fons de la rasa 
i formigonats fins a la meitat, amb reblert 
superior de tot-ú artificial o reciclat.

L’obra es va fer als carrers Montcau, Sardana 
i Pirineu de Navarcles.
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Les actuacions de més import han estat la millora en l’eficiència 

de l’aeració dels reactors biològics (substitució de canonades i 

turbo bufadors), la reparació de l’interior del digestor 1, el canvi 

d’ubicació dels gasòmetres, la reparació d’un tram de col·lector en 

alta a la zona de la fàbrica dels Panyos de Manresa i la substitució 

del part dels PLCs de l’EDAR de Manresa. Aquesta última actuació 

s’acabarà durant l’any 2022. Una altra actuació destacada pertany 

a la xarxa de col·lectors de l’EDAR de Sant Fruitós – Navarcles – 

Santpedor i ha consistit  en la substitució d’un tram de col·lector 

(fase1) del pou de bombes de Navarcles.

Aigües de Manresa va continuar participant en la Xarxa de 

vigilància del SARS-CoV2 en les estacions depuradores 

d’aigües residuals de Catalunya, amb l’objectiu d’aportar dades  

significatives de l’evolució de la contaminació vírica en la població.

INFRAESTRUCTURES D’AIGUA

SANEJAMENT MILLORES 2021

PRINCIPALS OBRES 

DE MILLORA A LES EDARS

El 2021, Aigües de Manresa 

participa en la Xarxa de vigilància 

del SARS-CoV 2 en les estacions 

depuradores d’aigües residuals 

de Catalunya, amb l’objectiu 

d’aportar dades significatives 

de l’evolució de la contaminació 

vírica en la població.

27.102 m3

Aigües Manresa durant 

el 2021 va depurar

d’aigua cada dia. 

Tractament de fangs:

90,54 tones de fangs
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INFRAESTRUCTURES D’AIGUA

LABORATORI D’AIGUA 

Aigües Manresa compta amb 

un laboratori propi que té la 

certificació ISO 9001 de gestió 

de qualitat, i que diàriament 

analitza l’aigua de la xarxa i 

dels dipòsits, així com també 

les aigües residuals. 

40.756

29.438

determinacions d’aigua 

de consum

determinacions d’aigua 

residual

El laboratori va fer el 2021:

L’activitat de l’analítica de les 

aigües, tant potables com 

residuals tractades i no tractades, 

ha comportat l’anàlisi d’un total de

13.425
mostres que han representat 

la determinació d’un total de

76.003 paràmetres

DADES MITJANES AIGUA 2021

Calci  95 mg/L 

Sodi 29 mg/L

Magnesi 13 mg/L

Duresa (mg/l CaCo3) 347 mg/L

Dades mitjanes de totes les 

poblacions l’any 2021

Podeu consultar molts més paràmetres a    https://www.aiguesmanresa.cat/nosaltres/dades/#dades-analisi 
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L’Ajuntament de Manresa va demanar a Aigües de Manresa que 

es fes càrrec del servei de gestió i manteniment de les fonts 

ornamentals de la ciutat. Aquest encàrrec va iniciar-se l’1 de 

juliol de 2021 i consisteix en mantenir els vasos de les fonts en 

condicions òptimes, tenir cura dels equips i fer controls del clor i el 

pH de l’aigua, amb la finalitat d’assegurar el correcte funcionament 

de les instal·lacions.

Les fonts ornamentals de Manresa són les situades a la plaça Sant 

Domènec, de les Oques, Espanya, Onze de Setembre, Bonavista, 

Prat de la Riba, Bages, Catalunya, Vila Closes i Infants. 

INFRAESTRUCTURES D’AIGUA

FONTS ORNAMENTALS DE MANRESA 
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PISCINES MUNICIPALS 
DE MANRESA 

3.136
Aigües de Manresa gestiona el 

Complex Esportiu de la Piscina 

Municipal de Manresa, que al 

mes de juny va canviar de nom, 

passant-se a anomenar Piscines 

Municipals Manel Estiarte i 

Duocastella.

Pel què fa a les Piscines 

Municipals, els resultats de 

gestió del complex al 2021 han 

estat profundament marcats 

per la situació de pandèmia 

viscuda a nivell mundial, ja que 

la instal·lació s’ha vist afectada 

per tancaments intermitents i 

mesures restrictives d’aforament 

i d’ús que han provocat una 

davallada d’abonats i d’ingressos.

ABONATS

un 30% superior a l’any 

anterior, però encara molt 

per sota d’abans de la 

pandèmia
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ENFOCATS 
A LES PERSONES
CONSUM PER MUNICIPI 

68.536 abonats

119 l/dia/habitant 

Amb una mitjana de consum 
domèstic de

Aigües de Manresa té 

GESTIONS I TRÀMITS
PRESENCIALS I ONLINE 

17.792 tràmits

17% es van fer online

dels quals un

El 2021 s’han portat a terme

OFICINA VIRTUAL 

11.650

Aigües de Manresa compta amb 
una Oficina Virtual des de fa 
anys, que utilitza un percentatge 
encara molt baix dels usuaris. 

abonats donats d’alta 

a l’Oficina Virtual.

SATISFACCIÓ CLIENTS

95% dels abonats

87’5% dels abonats

L’any passat Aigües de 
Manresa va portar a terme 
una enquesta de satisfacció 
dels abonats. De l’enquesta 
n’extraiem que un

preguntats es mostren satisfets 
amb el servei i un

se sent ben informat del servei 
que ofereix l’empresa.

TARIFA SOCIAL I 
COMPTADORS SOLIDARIS

Aigües de Manresa, S.A., està 
compromesa amb les persones 
en situació de risc residencial i 
per això durant l’exercici 2021 
ha aplicat diferents mesures 
d’atenció solidària a persones 
físiques i unitats familiars 
en situació de pobresa 
energètica relacionada amb el 
subministrament bàsic d’aigua, 
en les diferents poblacions on 
realitza el servei. 

Durant el 2021 han estat

1.530 abonats bonificats

Amb el FONS SOCIAL
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ENFOCATS A LES PERSONES

CAMPANYES 
PUBLICITÀRIES

PÀGINA WEB XARXES SOCIALS

TRÀMITS A TRAVÉS 
DE WEB 2021:

Durant el 2021, s’han fet 

diverses accions per informar 

i aproximar la companyia 

a la ciutadania, mitjançant 

els diferents canals de 

comunicació d’Aigües Manresa. 

La pàgina web, renovada a 

finals del 2020 amb el canvi 

d’imatge, ha anat incorporant 

funcionalitats a nivell de 

tràmits per facilitar la interacció 

i les gestions amb els nostres 

abonats i abonades. 

Aigües Manresa va obrir al 

gener del 2019 el canal de 

Twitter @aiguesmanresa on 

poder anar informant sobre 

l’actualitat de l’empresa, 

i difondre missatges de 

sostenibilitat i bon ús de l’aigua. 

El 2021 es van fer

La pàgina també vol ser 

un portal de transparència, 

és per això que en ella s’hi 

troba informació actualitzada 

sobre dades, organització, 

pla estratègic, responsabilitat 

social corporativa, etcètera. 

i va incrementar el nombre de 

seguidors fins arribar als

COMUNICACIÓ

2.916

354 piulades

550 seguidors

També tenim obert un canal 

de Youtube, a través del qual 

pengem els videos que creem 

com a empresa: 
https://www.youtube.com/channel/

UCz6qfGCE3cHQlCzdvnRXr_Q 

i a través del qual vam 

retransmetre en directe la 

1a Jornada Tècnica de l’Aigua. 

Al llarg de l’any es porten 

divereses campanyes 

publicitaries amb l’objectiu de 

conscienciar i donar a conèixer 

temes al voltant de l’aigua que 

poden ser sensibles per la 

ciutadania com per exemple:

· El Dia Mundial de l’Aigua

· Foment de l’ús de 

la pàgina web

· Donar a conèixer el pla 

estratègic i els ODS
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ENFOCATS A LES PERSONES
PROVEÏDORS

Seguint les pautes marcades per la instrucció pròpia. 

Avaluació i homologació de proveïdors, s’han avaluat els 

proveïdors del 2021. Han participat gran part dels processos 

que han realitzat compres durant l’any, segons les condicions 

establertes de preu i volum de comandes realitzades, 

valorant principalment qualitat del servei, producte o obra 

rebuda, nombre d’incidències sorgides, capacitat de resposta 

i comunicació davant incidències, compliment de normes 

de seguretat i salut, compliment de bones pràctiques 

energètiques i disposar de normes de certificació ISO. 

D’aquesta valoració s’exceptuen els proveïdors establerts 

per licitació.

El resultat de les valoracions, en general ha estat positiu.

Durant els 2021 s’ha treballat amb 

592 proveïdors (un 5% més que l’any 2020)
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L’EQUIP 

La situació de l’empresa 

durant aquest any 2021 encara 

ha estat marcada per la crisi 

sanitària provocada per la 

pandèmia de la Covid-19. 

Nota de satisfacció mitjana 

per treballar a l’empresa: 

196 persones

7’50 sobre 10

2.873 hores de formació

PLA DE FORMACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT 
DEL TALENT 

PROJECTE FÈNIX

Aigües de Manresa realitza un 

conjunt d’accions formatives 

orientades a millorar les 

aptituds, actituds i habilitats 

de les persones que formen 

part de l’organització amb 

la finalitat d’assegurar el 

desenvolupament professional, 

millorar l’organització i la 

qualitat del servei. 

Col·labora amb diferents 

centres educatius i universitaris, 

per acollir estudiants en 

pràctiques que proporcionen 

a l’empresa uns recursos per 

possible bacants, substitucions 

o col·laboracions puntuals.

Aigües de Manresa ha portat 

a terme el projecte Fènix, 

una reenginyeria interna 

amb l’objectiu d’analitzar i 

reformular l’organització. Una 

oportunitat de regeneració, 

de repensar-se a si mateixa, 

de transformar-se en una 

organització resilient, flexible i 

adaptable als canvis.

SEGURETAT I SALUT 
Formacions específiques, 

accidents, etc. 

ACCIDENTS LABORALS  8

MESURES PREVENTIVES  34

VIGILÀNCIA DE LA SALUT  152
(Revisions) 
 
HORES DE FORMACIÓ  282

COVID-19

· Divisió de grups de treball d’un mateix procés

· Teletreball quan és possible, alternat amb presencialitat

· Distanciament físic en despatxos i habilitació de sales 

per despatxos amb mampares a les taules que s’ha 

cregut convenient.

· Dotació dels nous EPIs necessaris a tot el personal

· Canvis d’horari de treballadors, per donar lloc a entrades 

esglaonades i fomentar així la separació en el temps, així 

com la introducció de torn de nit en algun procés

· Reforç de la comunicació amb els treballadors amb nous 

canals de comunicació

· Ús de purificadors d’aire en les instal·lacions i despatxos 

que s’ha cregut necessari

· Priorització de reunions en remot quan el grup és nombrós
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SOSTENIBILITAT

FLOTA COTXES ELÈCTRICS

Aigües de Manresa va iniciar la transformació de la seva flota de 

vehicles de combustió cap als elèctrics l’any 2019. Actualment la flota 

compta amb:

· Tres furgonetes híbrides (Ford Trànsit)

· Dos turismes híbrids (Toyota Auris i Toyota Rav4)

· Tres furgonetes elèctriques (Nissan E-NV200 i Renault Kangoo Express)

· Un turisme elèctric (Nissan Leaf)

L’aigua és un element clau en el canvi climàtic, així com també 

ho és l’energia. Aquest any 2021 estem contents de destacar 

l’avançament que hem fet cap a la cerca de sinèrgies en aquest 

sentit i que ens permeten contribuir a l’eficiència i la sostenibilitat 

energètica de l’empresa.

CREACIÓ DEL NOU DEPARTAMENT ENERGIA

L’aigua i l’energia són dos conceptes estretament lligats i amb 

sinèrgies molt clares. Conèixer i aprendre aquest nou “ofici” ens 

permetrà millorar i evolucionar cap a una empresa més eficient i 

sostenible energèticament, tot creant noves línies de negoci.  

Des de fa un temps, ja treballàvem la gestió energètica per 

garantir l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions i ara, 

amb la creació del procés fem un pas més per donar compliment 

al nostre Pla Estratègic. Aquest pas comporta l’adquisició de nous 

coneixements i l’entrada en noves activitats. Com a empresa 

amb diverses instal·lacions, treballem per aprofitar i rendibilitzar 

al màxim els espais i infraestructures que ens puguin acostar a 

l’autosuficiència energètica. 

Segons l’acord marc de l’ACM, l’electricitat que Endesa Energia S.A.U. 

subministrarà en el marc del contracte de referència (expedient 2015.05), 

serà produïda mitjançant energies renovables en un percentatge del 

100% del volum subministrat (Garanties d’origen renovables CNMC). 

Si no haguéssim estat acollits al acord marc, les nostres emissions 

d’electricitat haguessin sigut al voltant de 3068 tCO2. Segons la 

metodologia emprada per la CNMC per al càlcul del mix elèctric general 

de la xarxa per a l’any 2020 és 0,25 kg CO2/kWh79. 

1.089 tCO2 839 tCO2 

corresponen al gas

250 tCO2 

als vehicles de combustió

PETJADA DE CO2

Emissions de CO2 d’Aigües de Manresa durant l’any 2021: 

D’aquestes i
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PROJECTE HYDROLEAKS 

Hem participat al projecte HYROLEAKS subvencionat pel 

Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo i el Cluster de 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras. Coordinat pel CWP, 

ha comptat amb la col·laboració de BGeo, AEM Sistemes i Eurecat. 

El principal objectiu d’HYDROLEAKS ha consistit en el 

desenvolupament d’una eina innovadora que permeti 

incrementar el coneixement sobre la xarxa de distribució d’aigua, 

per poder preveure el seu comportament i el dels paràmetres 

vinculats a la mateixa, utilitzant la combinació de models 

hidràulics EPANET, sistemes de sensors remots, una plataforma 

d’emmagatzematge de dades, eines d’intel·ligència artificial 

i un entorn online de treball, per millorar el control i la 

optimització en la distribució d’aigua en xarxes, tant de caràcter 

urbà com industrial. 

TECNOLOGIA

No entenem la tecnologia com a finalitat, si no com a eina que 

ens ha d’ajudar a aconseguir els objectius i l’acompliment de la 

missió de l’empresa. Aquest any hem participat en dos projectes 

d’innovació les conclusions dels quals ens poden ajudar a prendre 

decisions.

PROJECTE FADICLUR

FADICLUR és un projecte I+D+I  subvencionat pel Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, que té per objectiu aplicar la 

fabricació additiva (impressió 3D) per a la millora del rendiment 

de la cloració en xarxes de distribució urbana. El projecte està 

integrat pel CWP, Aigües de Manresa, LEITAT i Catalana de 

Perforacions, té un pressupost subvencionable de 136.397 Euros 

i acabarà el 30 de març de 2022.

FADICLUR consisteix en la Instal·lació d’una cambra de barreja 

pressuritzada construïda en impressió 3D, on entri l’hipoclorit i 

l’aigua de recirculació, i, a través de diverses sortides controlades 

per un autòmat, és dosifiqui l’hipoclorit sòdic en diversos punts 

en funció de l’estat de funcionament del dipòsit, o sigui es pretén 

introduir en la dosificació d’hipoclorit la regulació espacial a més a 

més de la temporal. El projecte inclou modelització en CFD.
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El Pla Estratègic, projectat fins al 2025, tanca el 2021 amb un 14% del total ja 

assolit. El 23 de novembre del 2020 en la presentació de la nova imatge d’Aigües 

Manresa, es va presentar també el Pla Estratègic Horitzó 2025, que ha de guiar 

els propers anys de l’empresa.

Durant aquest primer any hem pogut assolir alguns dels objectius més immediats 

i importants, i han encaminat els que són a més llarg termini. Volem posar en valor 

algunes de les accions derivades del Pla Estratègic i que durant aquest primer any, ja 

s’han pogut posar en marxa. En destaquem les més significatives pel seu impacte:

Creació del Pla d’Igualtat intern fins al 2025, un pla que ajudarà l’empresa a impulsar 

la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, i a eliminar qualsevol 

discriminació que pugui donar-se per raó de sexe.

També s’han iniciat els tràmits per a la construcció de la nova estació de tractament 

d’aigua potable. Aquesta planta s’està projectant amb el principal objectiu de donar 

resposta a la nova Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell, de 

16 de desembre de 2020, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum 

humà. I també amb un àmbit més ampli a nivell territorial, donant servei a Manresa, 

Santpedor i Sant Fruitós de Bages.

L’aigua i l’energia són dos conceptes estretament lligats i amb sinèrgies molt clares. 

Aigües de Manresa ha creat un nou departament dedicat a la gestió energètica. 

Aquest nou procés ens permetrà evolucionar cap a una empresa més eficient i 

sostenible energèticament.

S’ha posat en marxa una prova pilot de telelectura de comptadors d’aigua. La 

telelectura permet mesurar de forma telemàtica el consum d’aigua, millorar el 

rendiment de xarxa i detectar fuites i fraus. Fa més eficient la gestió d’aquest element 

a la vegada que en fomenta el consum responsable i sostenible. La relació amb 

l’abonat també millora, ja que aquest sistema permet detectar fuites internes, avisar 

de sobre consums, activar alertes i conèixer en temps real el consum d’aigua.

I com a última acció a destacar, Aigües de Manresa ha portat a terme el projecte 

Fènix, una reenginyeria interna amb l’objectiu d’analitzar i reformular l’organització. 

Una oportunitat de regeneració, de repensar-se a si mateixa, de transformar-se en 

una organització resilient, flexible i adaptable als canvis.

La necessitat de dotar-nos d’un Pla Estratègic va sorgir de la constatació d’estar 

vivint un moment de gran complexitat i incertesa. El sector en el que està 

emmarcada l’empresa necessita tenir una visió a mig termini, ja que les decisions 

que es prenen avui tenen conseqüències en aquest temps.

PLA ESTRATÈGIC 
HORITZÓ 2025 I ODS http://plaestrategic.aiguesmanresa.cat/
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PLA ESTRATÈGIC 
HORITZÓ 2025 I ODS http://plaestrategic.aiguesmanresa.cat/

EIX DEL PLA ESTRATÈGIC ÀMBIT D’INFLUÈNCIA 
ODS 6
Compliment del 36% de les tasques previstes pel 2021

EIX DEL PLA ESTRATÈGIC TECNOLOGIA 
Compliment del 5% de les tasques previstes pel 2021

EIX DEL PLA ESTRATÈGIC COMPROMÍS ÈTIC 
ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15 i 16.
Compliment del 74% de les tasques previstes pel 2021

EIX DEL PLA ESTRATÈGIC SOSTENIBILITAT 
ODS 6, 7, 9, 17.
Compliment del 46% de les tasques previstes pel 2021

EIX DEL PLA ESTRATÈGIC LES PERSONES DE L’EMPRESA 
ODS 3,4,5,8,9,10,12
Compliment del 95% de les tasques previstes pel 2021

EIX DEL PLA ESTRATÈGIC CENTRATS EN EL CONSUMIDOR 
ODS 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13
Compliment del 84% de les tasques previstes pel 2021

EIX DEL PLA ESTRATÈGIC INFRAESTRUCTURES 
ODS 6, 7, 9, 14
Compliment del 95% de les tasques previstes pel 2021
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PLA D’IGUALTAT
Al mes de desembre, la 
comissió d’igualtat va aprovar 
el pla d’igualtat d’Aigües de 
Manresa que estarà vigent 
fins el 2024. El pla és un 
conjunt ordenat de mesures 
per assolir la igualtat de 
tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes a l’empresa, 
eliminant qualsevol tipus de 
discriminació per raó de sexe. 
Ha estat elaborat en base a la 
diagnosi que va portar a terme 
la Fundació Ferrer i Guàrdia on 
va participar un gran nombre 
treballadors i treballadores, a 
través d’enquestes i grups de 
discussió. També s’ha basat en 
dades objectives de l’empresa 
(formació, salaris, etc. ).
El pla d’igualtat, a partir de 
la diagnosi,  ens permet fixar 
objectius concrets d’igualtat 

per a l’empresa que haurem 
d’assolir en els propers 4 anys, 
mitjançant accions que hem 

planificat. 

PROTOCOL PER A 
LA PREVENCIÓ DE 
L’ASSETJAMENT SEXUAL 
I PER RAÓ DE SEXE
A la vegada també s’ha aprovat 
el Protocol per a la prevenció de 
l’assetjament sexual i per raó de 
sexe, obligatori i necessari per a 
l’empresa. En ell s’hi descriuen 
què es considera assetjament 
sexual i per raó de sexe, així 
com el procediment a seguir en 
cas de denúncia. 

COL·LABORACIÓ EN 
ACTIVITATS I EN EL 
FOMENT DEL CONSUM 
D’AIGUA D’AIXETA
Durant el 2021 s’ha col·laborat 
en actes principalment de 
Manresa, però també d’altres 
municipis on donem servei. 
Ho hem fet a través de la 
cessió i instal·lació de fonts 
d’aigua que col·laboren a 
fer els esdeveniments més 
sostenibles, respectuosos 
amb el medi ambient, i a més, 
ens ajuden en el compliment 
de l’objectiu de promoure el 
consum d’aigua de l’aixeta 
com a alternativa a l’aigua 
embotellada. 

Hem col·laborat amb el festival 
FABA de Manresa, la Marxa 
del Pelegrí, la Fira Ecoviure a 
Manresa i la Cursa per la Vida. 

FUNDACIÓ AIGÜES 
DE MANRESA 
– JUNTA DE LA SÉQUIA
El Parc de la Séquia és la 
marca sota la qual treballa la 
Fundació Aigües de Manresa 
– Junta de la Séquia. És fruit 
de la col·laboració entre la 
Junta de la Séquia, entitat 
mancomunada dedicada a la 
gestió d’aquest canal d’aigua 
entre Balsareny i Manresa, i 
Aigües Manresa, l’empresa 
pública de gestió d’aigües 
a una vintena de municipis 
Bages. Ambdues entitats 
reverteixen als ciutadans part 
dels seus beneficis.

La Fundació és la 
institució que gestiona 
els espais i equipaments 
vinculats a la Séquia de 
Manresa i divulga sobre la 

importància de l’aigua per al 
desenvolupament humà.

De la mateixa manera que 
la Séquia medieval (s. XIV) 
ha impulsat el progrés 
de Manresa i del Pla de 
Bages, entenem l’aigua com 
l’element fonamental per 
al desenvolupament de les 
economies locals, la qualitat 
de vida i la cultura d’un 
territori. En aquest vincle entre 
aigua i territori, el Parc de la 
Séquia desenvolupa activitats 
divulgatives, d’oci i turisme 
dirigides a famílies, grups i 
centres d’ensenyament.

RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA 2021
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CELEBRACIÓ DELS 40 ANYS D’AIGÜES 
DE MANRESA
Aigües de Manresa inicia la commemoració dels 40 anys
El 29 de juny de 1981 l’Ajuntament de Manresa va acordar la 
municipalització del servei, que fins a les hores, havia portat la 
Junta de Aguas Potables de Manresa, una entitat sota la sobirania 
de la Junta General de Plomistes, que no estava inclosa en cap de 
les formes de gestió prevista per la Llei de Règim Local i el seu 
Reglament de Serveis.   I aquesta data, 40 anys després, ens ha servit 
per iniciar la commemoració dels 40 anys d’Aigües de Manresa. 
L’acte ha comptat amb la presència dels alcaldes de 
Manresa que han estat presidents de l’empresa i també 
amb els dos gerent.

CREACIÓ D’UN LOGOTIP EXCLUSIU 
DELS 40 ANYS
El dia 29 de juny també es va presentar el logotip 
exclusiu de celebració dels 40 anys i que ha 
acompanyat els actes que s’han portat a terme 
durant aquest any.

1A JORNADA TÈCNICA DE L’AIGUA
El dimecres 6 d’octubre es va portar a terme la 1a Jornada 
Tècnica de l’Aigua en format híbrid, presencial i online. En format 
presencial va ser un èxit, omplint les 60 places disponibles, i 
online, arribant a les 58 visualitzacions.
En el primer bloc vam comptar amb tres experts en el sector de 
l’aigua que amb les seves conferències van emmarcar i guiar la 
jornada. El dr. Xavier Martinez Lladó, cap de la unitat tecnològica 
d’aigua, aire i sòls d’Eurecat, parlant sobre Circularitat. La sra. 

Marta Oliveras Vila, tècnica superior de Salut Pública de Catalunya  
que ens va parlar sobre la Qualitat de l’aigua de xarxa i la nova 
directiva Europea, i finalment el dr. Xavier Amores Bravo, director 
del Catalan Water Partnership, que va introduir el concepte de 
Digitalització en el sector.
En el segon bloc, sis empreses de Catalunya i del sector de 
l’aigua, ens van presentar solucions i propostes innovadores 
i emmarcades en els tres conceptes centrals. Les empreses 
participants van ser Aeris, BGEO, Bluephage, Createch 360º, 
E-Watts i We&B.

Aquestes sis empreses van poder aprofundir en la seva 
feina en les reunions de networking posteriors on els 

assistents a la Jornada interessats van poder trobar-
s’hi. Es van portar a terme 16 reunions en paral·lel.

I finalment la jornada la va cloure una taula 
rodona sobre el llibre Aigua 3.0 a Catalunya, on 
hi van participar en Ricard Tomàs, ex director 
adjunt a gerència d’Aigües de Manresa, el dr. 
Manel Poch, director de LEQUIA, en Manel Isard, 

responsable de Medi Fluvial del Consorci Besòs 
Tordera i en Marc Moliner, cap de departament 

d’Estratègia i Regulació de l’ACA. Tots ells professionals 
del món de l’aigua amb molts anys d’experiència i amb una 

visió útil en la transició cap a nous paradigmes.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE-HOMENATGE A JOSEP 
ALABERN I VALENTÍ
Emmarcat en la celebració dels 40 anys d’Aigües de Manresa, 
l’empresa ha volgut retre d’aquesta manera, homenatge al que en 
va ser gerent durant 36 anys.

FITES DESTACADES DEL 2021 
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INAUGURACIÓ D’UN NOU ESPAI DE JOC 
AL PARC DE CAN FONT
El dia 27 de març, a les 5 de la tarda, s’inaugura a Manresa un nou 
espai de joc infantil al parc de Can Font, una instal·lació que té 
l’objectiu d’intensificar les activitats al voltant de l’aigua al Centre 
de l’Aigua de Can Font, un espai d’interpretació, experimental i 
divulgatiu sobre la importància de l’aigua en el desenvolupament 
humà i punt neuràlgic del Parc de la Sèquia
La nova proposta de joc ha estat possible gràcies a la suma 
d’esforços de l’Ajuntament de Manresa, Aigües de Manresa  i el 
Consell del Districte Nord a través de l’Associació de Veïns de la 
carretera Santpedor, amb la voluntat de dotar de més espais d’oci 
i lúdics per a infants el parc de Can Font, un espai verd encara poc 
conegut per la ciutadania.

UNA NOVA PLATAFORMA D’IOT 
OPTIMITZA I MILLORA EL TELECONTROL 
DE LES INFRAESTRUCTURES D’AIGUA
El projecte ha estat desenvolupat per Aigües de Manresa i 
Eurecat emmarcat en el programa de Cupons a la competitivitat 
empresarial 2020, que promou ACCIÓ.
El projecte sota el títol “Plataforma IoT per a la homogeneïtzació 
i estandardització de l’operació de serveis intel·ligents” té com a 
objectiu principal el disseny i desenvolupament d’un programari 
per a la generació d’alertes dels diferents sistemes en les 
infraestructures de tractament i distribució de l’aigua.
El sistema captura dades de múltiples sensors (nivells de 
clor, pressió, cabals, consums, vibracions, etcètera) des de la 
plataforma de programari lliure Sentilo, i els consolida en una 
base de dades orientada al tractament massiu, Timescale. La 
plataforma calcula els valors dels sensors virtuals que s’han 

definit, podent relacionar informació multidimensional i generant 
alarmes quan estan fora dels rangs admissibles.

LLUM ULTRAVIOLADA PER A LA REHABILITACIÓ 
DEL CLAVEGUERAM
Les obres de rehabilitació del clavegueram al carrer Prolongació 
Guimerà de Manresa, van incorporar aquesta nova tecnologia.
Destaca per la seva alta eficiència energètica i respecte al medi 
ambient,  i la reducció de les molèsties i el temps de les obres 
tradicionals, la mànega continua amb curat ultraviolat. Els treballs 
han permès restaurar la solera de la galeria que es troba molt 
erosionada i possibilita l’existència de filtracions.
Aquest sistema, instal·lat per Sanitec Rehabilitació SL, permet 
fabricar un nou tub dins de la galeria mitjançant la polimerització 
amb llum ultraviolada. Aquesta tecnologia és especialment 
adequada ja que permet adaptar-se a la secció existent.

SANT FRUITÓS DE BAGES SERÀ EL PRIMER 
MUNICIPI DE LA CATALUNYA CENTRAL 
EN INSTAL·LAR UN SISTEMA PER EVITAR 
QUE ELS RESIDUS ARRIBIN AL RIU
L’Ajuntament, amb el suport d’Aigües de Manresa, ha optat per 
introduir al municipi aquest sistema, ideat per la multinacional 
santfruitosenca TecnoConverting, per tal de fer un pas endavant 
cap a la conservació mediambiental de les aigües.
Aquest sistema, anomenat TecnoGrabber és una tecnologia 
senzilla i econòmica que s’instal·la en els sobreeixidors de les 
xarxes de clavegueram. Les previsions apunten que anualment, un 
cop s’hagi implantat aquesta tecnologia, es retindran més de 3,5 
tones de residus en els col·lectors del municipi, unes deixalles que 
fins ara acabaven al riu.

FITES DESTACADES DEL 2021 
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RESULTATS 
ECONÒMICS 2021

52.079,91 €

21.322.085,29 €

3.723.913,35 €

Resultat abans d’impostos: 

Xifra de negoci:

Cash flow:

Per la naturalesa i fins de la Societat i el servei que presta, no 

constitueix un objecte per a la mateixa l’obtenció del màxim benefici, 

sinó l’autofinançament del servei.

L’any 2021 la gestió econòmica s’ha tancat amb un resultat abans 

d’impostos de 52.079,91€, que es destinaran principalment a millorar 

infraestructures i assegurar la qualitat del servei. 

Podeu consultar el detall dels resultats econòmics en aquest enllaç:

https://www.aiguesmanresa.cat/nosaltres/

transparencia/#transparencia-activitat-economica 
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