
2013
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L’EMPRESA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA  DE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA
Aigües de Barcelona és una companyia que va néixer fa 
146 anys com a empresa de subministrament d’aigua 
potable a Barcelona i les poblacions veïnes. A l’inici del 
segle XX, ja era la principal empresa subministradora de 
la ciutat i els seus voltants, i aportava innovacions com la 
facturació controlada per comptadors, els sistemes au-
tomàtics de cloració i el laboratori d’Aigües de Barcelona. 
Durant els anys seixanta i setanta la companyia es va di-
versificar a Espanya fins que, el 1992, va constituir el grup 
Agbar, que li va permetre expandir-se internacionalment 
en el sector de l’aigua i el medi ambient i assumir un lide-
ratge en R+D+I.

Des del juliol del 2013, la companyia ha fet un pas en-
davant amb la creació d’una nova empresa, Aigües de 
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle 
Integral de l’Aigua, participada en un 85% per la Socie-
tat General d’Aigües de Barcelona i en un 15% per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que s’encarregarà del sa-
nejament i la depuració de les aigües residuals per al seu 
retorn al medi o la seva reutilització. La creació d’aquesta 
nova empresa tanca el cicle integral de l’aigua, sumant a 
la gestió de l’abastament d’aigua potable la depuració i el 
sanejament d’aigües residuals.

ETAP
(estació de tractament
d’aigua potable)

Embassament

ITAM 
(instal·lació de tractament d’aigua 
marina o dessalinitzadora)

BCN: Barcelona
BDN: Badalona
BV: Barberà del Vallès
BE: Begues
CB: Castellbisbal
CF: Castelldefels
CV: Cerdanyola del Vallès

CO:

 

Cornellà de Llobregat
COR: Corbera de Llobregat
CE: Cervelló

ES: Esplugues de Llobregat
GA: Gavà
L’H: l’Hospitalet de Llobregat
MR: Molins de Rei
MO: Montgat 
MR: Montcada i Reixac 
PA: Pallejà
EP: el Papiol

PR: el Prat de Llobregat
PC: la Palma de Cervelló

RI: Ripollet 
SAB: Sant Andreu de la Barca 
SA: Sant Adrià de Besòs
SB: Sant Boi de Llobregat 
SCL: Sant Climent de Llobregat
SCC: Santa Coloma de Cervelló
SCG: Santa Coloma de Gramenet
SCV: Sant Cugat del Vallès
SF: Sant Feliu de Llobregat 
SJ: Sant Joan Despí
SJD: Sant Just Desvern
SVH: Sant Vicenç dels Horts
TI: Tiana 
TO: Torrelles de Llobregat
VI: Viladecans 

Aigua potable 
24 municipis,
2.900.000 habitants servits

Aigües residuals 
36 municipis 
303 km de col·lectors
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La xarxa d’abastament d’Aigües de Barcelona es troba en un procés 
permanent de millora. Això requereix un esforç inversor molt important 
que el 2012 es va concretar en la xifra de 40 milions d’euros repartits 
entre inversions ordinàries i estratègiques. Entre les primeres, destaquen 
les destinades a satisfer a la demanda de nous subministraments, 
amb la instal·lació de 3,4 km de canonades de diferents diàmetres i 
materials, i també les destinades a la substitució, l’ampliació o el 
reforçament de la xarxa, amb un total de 42,6 km. 

UN SISTEMA 
D’ABASTAMENT 
EN PROCéS  
DE MILLORA 
CONSTANT

AIGÜES  
DE BARCELONA  
EN XIFRES

2.881.141 habitants servits

1.410.538 clients
Per usos: 
4.624 km de xarxa de distribució i de transport
156,8 hm3 d’aigua facturada en baixa
4,07 hm3 d’aigua facturada en alta

10.596 controls analítics a la conca del riu 
Llobregat i 3.829 controls de qualitat d’aigua 
a la xarxa de distribució, complementats amb 
1.329 determinacions de clor sobre el terreny

269,3 hm3 d’aigua depurada

5 hm3 d’aigua regenerada

105,8 litres diaris per habitant a l’àrea 
metropolitana de Barcelona

Informació relativa a l’abastament 
en l’àmbit d’Aigües de Barcelona 
durant l’any 2012: 

1.197.383 Domèstic
149.095 Comercial
43.610 Comunitari
9.496 Ajuntaments
8.737 Industrial
26 Venda en alta

La població de l’àmbit d’Aigües de 
Barcelona té uns hàbits de consum 
molt responsables, amb una 
mitjana de les més baixes entre les 
grans ciutats del món.

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

2011

0 20 40 60 80 100 120 140

107,1
107,4
109,8
113,3
116,1

120,3
124,8
126,3
127,9
129,6

106,5

l/hab./diaAny

Evolució del consum domèstic 
en litres/habitant/dia

2012 105,8

Nº clients Tipus de client
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UN SISTEMA 
DE SANEJAMENT QUE 
GARANTEIX LA QUALITAT 
AMBIENTAL
El sanejament, que es presta a més de tres milions de persones a 
l’àrea metropolitana, inclou tot el procés de transport d’aigües resi-
duals des de les xarxes municipals de clavegueram fins al tractament 
a les estacions depuradores. Aquesta depuració permet reutilitzar 
una part de l’aigua per a altres usos, com el reg o la neteja viària, i 
millorar la qualitat ambiental dels rius i del litoral on s’aboca la resta.

COMPROMESOS AMB ELS 
OBJECTIUS DEL MIL·LENNI
Aigües de Barcelona està fermament implicada en la consecució dels Objectius del 
Mil·lenni de les Nacions Unides. Un d’aquests objectius és reduir a la meitat el nombre 
de persones sense accés a l’aigua, fita que ja s’ha assolit abans del 2015. Més difícil serà 
aconseguir l’objectiu en relació amb el sanejament, que preveia arribar al 75% d’accés de 
la població mundial a un sistema de tractament de les aigües residuals.

En línia amb els Objectius del Mil·lenni, Aigües de Barcelona entén la bona gestió dels 
recursos hídrics com a factor bàsic per contribuir al desenvolupament humà i al benestar 
social, i per garantir la sostenibilitat del medi ambient. 



98

LES FONTS DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGÜES DE BARCELONA 
RECURSOS PROVINENTS DEL TER, EL LLOBREGAT I EL BESÒS
Els recursos d’aigües superficials utilitzats per a l’abastament s’obtenen, d’una banda, de 
la conca del riu Llobregat, a partir dels embassaments de la Baells, Sant Ponç i la Llosa del 
Cavall, i, de l’altra, de la conca del riu Ter, a partir dels embassaments de Sau i Susqueda. Els 
recursos d’aigua subterrània provenen fonamentalment de l’aqüífer del delta del riu Llobregat, 
però també s’aprofiten els recursos de l’aqüífer del riu Besòs, recuperats per a l’abastament 
mitjançant l’aplicació de tecnologies avançades de tractament. Per acabar, també es disposa 
dels recursos d’aigües d’origen marí, que provenen del tractament de dessalinització de la 
instal·lació de tractament d’aigua marina (ITAM) del Llobregat, ubicada al marge esquerre de la 
desembocadura del riu Llobregat, al municipi del Prat de Llobregat.

ESTAT DE LES RESERVES  DE LA CONCA TER-LLOBREGAT

MÍNIM
Març del 2008

127 hm3

MÀXIM
Juny del 2013

589 hm3
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PLUVIOMETRIA, 
VARIABILITAT 
CLIMÀTICA 
I DISPONIBILITAT 
híDRICA
La pluviometria d’aquest territori, unida a les infraestructures 
existents proporcionen una capacitat d’embassament de 612 hm3/any. 
Això és equivalent al consum anual del territori i, per tant, el sistema 
té una garantia de subministrament d’un any. La pluviometria d’aquest 
territori produeix episodis cíclics de sequera, tal com veiem a la 
gràfica.

612 hm3 
capacitat anual de 

l’embassament
1 any de garantia de 

subministrament
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El Centre de Control Operatiu d’Aigües de Barcelona supervisa, de 
manera permanent i ininterrompuda, les 24 hores del dia, els 365 dies 
de l’any, els paràmetres clau del servei d’abastament d’aigua a Barcelona 
i la seva àrea metropolitana per oferir un servei continu i amb la pressió 
necessària, i ha esdevingut el centre neuràlgic del subministrament 
d’aigua potable a prop de 3 milions de persones. 

4.624 km 
de xarxa de canonades

91 dipòsits de capçalera
per a la regulació de la demanda diària

73 vàlvules reguladores
per estabilitzar la pressió de servei a tot l’àmbit 
d’abastament

94 centrals de bombament
amb un total de 193 grups d’impulsió, per  
al transport de cabals

41 punts de cloració d’aigua
per garantir la qualitat sanitària dels cabals 
gestionats

650.000 m3/dia d’aigua gestionada  
i processada
(aproximadament és com omplir diària ment  
un estadi com el Camp Nou)

1,5 milions de registres diaris
per a l’anàlisi del funcionament correcte del 
sistema d’abastament

103 estacions remotes
distribuïdes en tot el perímetre d’operació  
de 425 km2

807 actuadors
repartits en el territori a la xarxa de control  
de les infraestructures esmentades

5.600 senyals d’entrada i sortida
per a l’operació automàtica

El Centre de Control Operatiu obté informació de tota la  
xarxa de distribució i de les instal·lacions d’abastament.  
Els paràmetres clau són:

ABASTAMENT 
SOTA CONTROL 

LABORATORI
El laboratori d’Aigües de Barcelona col·labora en 
nombrosos estudis i projectes de recerca.
Aigües de Barcelona disposa d’un sistema de gestió preventiva 
del risc sanitari de l’aigua, certificat per la norma internacional 
ISO 22000 de qualitat alimentària des de l’any 2009, que el 
darrer any ha superat amb èxit la primera auditoria de re-
avaluació. 

Durant el darrer any s’han continuat instal·lant analitzadors 
en continu a l’ETAP de Sant Joan Despí, la qual cosa permet 
anar augmentant  el nombre de dades de la qualitat de l’aigua 
corresponents al procés de tractament que hi ha disponibles 
en continu. A més, durant el 2012 s’ha validat un nou 
analitzador en continu de trihalometans, que posteriorment 
ha estat instal·lat en diversos punts estratègics de la xarxa 
d’abastament. Tot això permet potenciar encara més la gestió 
preventiva de la qualitat de l’aigua.

També s’han continuat instal·lant armaris dissenyats 
específicament per a la presa de mostres, que permeten 
millorar notablement la representativitat de les mostres 
preses a la seva xarxa de transport i distribució. A finals del 
2012, el nombre d’armaris de presa de mostres instal·lats era 
de 182.

El laboratori d’Aigües de Barcelona col·labora de forma 
habitual amb diverses universitats, centres de recerca i 
altres institucions per a la realització de nombrosos estudis i 
projectes de recerca relacionats amb la qualitat de l’aigua.

Pel que fa al sanejament, el laboratori disposa de la 
certificació ISO 107025, que acredita el compliment de tots 
els requisits analítics exigits a les estacions depuradores 
d’aigües residuals (EDAR). També té equips d’anàlisi amb la 
millor tecnologia disponible per al control i el seguiment del 
cicle de sanejament, que permeten fer estudis específics per 
a la millora dels processos de sanejament de les estacions 
depuradores.

Durant el 2012 i aquest primer semestre del 2013 s’han 
analitzat 2.400 mostres a les set depuradores de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Els controls sistemàtics 
realitzats sobre les aigües residuals i els abocaments són una 
eina essencial d’aquestes infraestructures per a la millora 
contínua de la seva gestió, i afavoreixen la qualitat del medi 
ambient metropolità, com les platges i el delta del Llobregat.

D’altra banda, el laboratori d’Aigües de Barcelona continua amb 
l’estudi de les aigües regenerades per aconseguir un millor 
aprofitament d’aquest recurs hídric en el futur. 
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269,3 hm3  
d’aigua 

depurada 
el 2012

BEGUES

BESÒS (BARCELONA)

BAIX LLOBREGAT (EL PRAT)GAVÀ-VILADECANS

MONTCADA I REIXAC SANT FELIU DE LLOBREGAT

VALLVIDRERA

ZONES COMPARTIDES

1. Begues: tracta totes les aigües residuals generades per 
aquest municipi del Baix Llobregat. 

2. Gavà-Viladecans: tracta les aigües de Gavà, Viladecans, 
Sant Climent de Llobregat, part de Sant Boi de Llobregat, 
les Botigues de Sitges i Castelldefels. 

3. Baix Llobregat (El Prat): tracta les aigües de Cornellà de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, part de Sant 
Boi de Llobregat i el 35% de Barcelona. 

4. Vallvidrera: tracta les aigües dels barris barcelonins de 
Vallvidrera, les Planes  i altres petits nuclis de la zona de 
Collserola.

5. Besòs (Barcelona): tracta les aigües de Badalona, Sant 
Adrià de Besòs, Santa Coloma  de Gramenet, Montgat, 
Tiana, part del municipi de Montcada i Reixac i el 65% de 
Barcelona. 

6. Montcada i Reixac: tracta les aigües de Montcada i 
Reixac, part de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del 
Vallès, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès. 

7. Sant Feliu de Llobregat: tracta les aigües de Sant Feliu de 
Llobregat, Castellbisbal, el Papiol, Sant Andreu de la Bar-
ca, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Corbera de Llobregat, 
la Palma de Cervelló, Vallirana, Cervelló, Molins de Rei, del 
barri del Congost de Sant Just Desvern, del barri de Can 
Sunyer de Castellví de Rosanes i del barri de la Floresta de 
Sant Cugat del Vallès. 

ESTACIONS 
DEPURADORES 
D’AIGÜES RESIDUALS
SISTEMES DE DEPURACIÓ
Una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) és una 
instal·lació on l’aigua bruta i pluvial se sotmet a un tractament 
per eliminar-ne la càrrega contaminant i així poder tornar-la al 
medi o reutilitzar-la.

L’empresa Aigües de Barcelona disposa de set estacions 
depuradores:
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XARXA DE 
COL·LECTORS 
La xarxa de col·lectors és el conjunt de canonades que recull les aigües residuals i pluvials i les 
transporta des del clavegueram municipal fins a l’estació depuradora corresponent. 

El sistema de sanejament inclou més de 3.000 km de col·lectors, que recorren tot el territori metro-
polità i transporten 900.000 m3 d’aigües residuals diàries. D’aquests 3.000 km, 303 corresponen als 
col·lectors metropolitans. El sanejament s’inicia amb la recollida de les aigües residuals provinents 
de l’ús domèstic, comercial, industrial, sanitari o públic, a través del clavegueram, que gestiona cada 
municipi. El clavegueram municipal connecta amb la xarxa de col·lectors metropolitans, que trans-
porten les aigües residuals i pluvials a les estacions depuradores. La xarxa de col·lectors també és 
la principal infraestructura que permet evacuar l’aigua pluvial i reduir el risc d’inundacions.

L’aigua es desplaça pels col·lectors per la força de la gravetat i, quan aquesta és insuficient,  
33 estacions de bombament permeten elevar l’aigua fins a cotes més altes.

EMISSARIS SUBMARINS
Aigües de Barcelona disposa de quatre emissaris submarins amb tractament terciari 
a les depuradores del Baix Llobregat (el Prat), Gavà- Viladecans i Besòs (2).

L’emissari submarí és una infraestructura que permet conduir les aigües residuals 
a través d’una canonada fins a enterrar-les al llit marí. Un cop allà, la salinitat, la 
temperatura, la radiació ultraviolada i els corrents marins participen en el procés 
químic, físic i biològic de les aigües per reduir-ne la càrrega orgànica i bacteriana, és 
a dir, actuen com un desinfectant de l’aigua a les depuradores del Besòs (2), el Prat de 
Llobregat i Gavà-Viladecans.

Aquesta és una infraestructura essencial per mantenir una qualitat òptima de les 
aigües a les platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.     

OPERACIONS  
DE SANEJAMENT
Aigües de Barcelona disposa d’instal·lacions punteres de sanejament i depuració, 
eficientment operades, que són essencials en la recuperació de la qualitat de les 
aigües dels rius Besòs i Llobregat, així com dels aqüífers, les zones humides i les 
platges de l’àmbit metropolità de Barcelona.

A les plantes del Prat de Llobregat, Gavà-Viladecans, Sant Feliu de Llobregat 
i Vallvidrera hi ha tractaments terciaris de regeneració d’aigües per a la seva 
reutilització amb tecnologies pioneres de tractament, entre les quals destaquen 
les membranes d’ultrafiltració i osmosi inversa, l’electrodiàlisi reversible i els 
sistemes IFAS de depuració biològica mitjançant fangs actius  adherits a un suport 
mòbil. La reutilització d’aigües regenerades és essencial per fer front a l’escassetat 
de recursos hídrics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i per poder satisfer 
determinades demandes en l’entorn metropolità.

A més, darrerament s’han implantat a les depuradores sistemes d’estalvi energètic  
i d’optimització del funcionament dels processos de tractament.
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Aigües de Barcelona té  en  les persones que hi treballen un pilar 
fonamental de l’organització i considera imprescindible tenir cura 
dels seus empleats. En data d’1.9.2013, la plantilla d’Aigües de 
Barcelona és de 937 professionals.

LES PERSONES, 
PRINCIPAL ACTIU 
DE LA COMPANyIA

DIRECCIÓ

15 | 1,6%

OPERARIS

414 | 44,18%

TITULATS I TÈCNICS

317 | 33,83%

ADMINISTRATIUS

191 | 20,38%

MENYS DE 30 ANYS

66 | 7,04%

ENTRE 30 I 50 ANYS

710 | 75,77%

MÉS DE 50 ANYS

161 | 17,18%

DONES

239 |25,5%

HOMES

698 | 74,5%

COMPROMíS 
AMB ELS CLIENTS

Des dels seus inicis, Aigües de Barcelona va assumir una gran 
responsabilitat respecte als seus clients. L’excel·lència en la 
prestació del servei, l’atenció i la dedicació al client, i el compromís 
amb la qualitat són els pilars de la relació d’Aigües de Barcelona amb 
la ciutadania.

En el darrer any, els contactes mitjançant l’Oficina en xarxa s’han 
incrementat notablement, i han consolidat un canal que permet 
fer gestions en línia de forma còmoda i intuïtiva. El llançament del 
compte d’Aigües de Barcelona a Twitter ha impulsat la presència 
de la companyia a les xarxes socials, i és un pas més en l’aposta 
per millorar contínuament els canals de comunicació amb els seus 
usuaris.

103.556 Atenció presencial a les oficines
952.292 Centre d’atenció telefònica
397.830 Oficina en xarxa
12 Twitter
18.941 Altres

1.368.026 Total

Els 1,36 milions  
de gestions que 

Aigües de Barcelona  
va realitzar amb els seus 

clients durant el 2012  
tan sols han generat 

12.561 reclamacions

CUSTOMER 
COUNSEL
Per potenciar el diàleg i el compromís amb els seus clients, i en 
la cerca de l’excel·lència en el servei, l’empresa posa a la seva 
disposició la figura del Customer Counsel.

La principal funció d’aquesta figura és atendre i resoldre les 
reclamacions dels usuaris que, esgotada la via ordinària per 
resoldre-les, no estan d’acord amb la resposta obtinguda per 
part dels serveis d’atenció al client.  És l’ultima opció amistosa, 
dins d’Aigües de Barcelona, per respondre al client i trobar una 
solució a la seva reclamació.

L’Oficina del Customer Counsel impulsa la millora contínua de 
la relació entre la ciutadania i l’empresa. D’acord amb la me-
todologia de treball establerta, cada cas s’analitza de manera 

personalitzada. Cada procés de mediació comporta un con-
tacte directe i continu amb l’usuari. Amb cadascun d’aquests 
contactes, s’intenta aproximar les posicions de l’empresa i del 
client amb l’objectiu de trobar una solució consensuada. En 
cas que la mediació no arribi a bon port, l’Oficina del Customer 
Counsel emet una resolució de compliment obligat per part de 
l’empresa i d’acceptació voluntària per part de l’usuari.
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NOUS  
CONTRACTES  
I ACTUACIONS

BCNES
CO

PR

SB

SCC

SVH
MR

EP

CB

SAB

PA

SF

VI

GA

SCL

BE TO

CF

SJ

SJD

SCV CV

CE

BV

RI

SCG

MR

BDN TI

MO

SAL’H

COR

PC

3

1

2

Durant el darrer any,  Aigües de Barcelona ha proveït de solucions, 
tecnologies i serveis entitats i organismes públics de tota l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. 

Les fites més importants aconseguides en els diferents àmbits han 
estat les següents: 36 municipis, 

303 km de 
col·lectors

Aigua potable 
24 municipis,
2.900.000 habitants servits

Aigües residuals 
36 municipis 
303 km de col·lectors

BCN: Barcelona
BDN: Badalona
BV: Barberà del Vallès
BE: Begues
CB: Castellbisbal
CF: Castelldefels
CE: Cervelló
CV: Cerdanyola del Vallès
COR: Corbera de Llobregat
CO: Cornellà del Vallès
ES: Esplugues de Llobregat
GA: Gavà
L’H: l’Hospitalet de Llobregat
MR: Molins de Rei
MO: Montgat
MR: Montcada i Reixac
PA: Pallejà
EP: el Papiol

PC: la Palma de Cervelló
PR: el Prat de Llobregat
RI: Ripollet
SAB: Sant Andreu de la Barca
SA: Sant Adrià de Besòs
SB: Sant Boi de Llobregat
SCL: Sant Climent de Llobregat
SCC: Santa Coloma de Cervelló
SCG: Santa Coloma de Gramenet
SCV: Sant Cugat del Vallès
SF: Sant Feliu de Llobregat
SJ: Sant Joan Despí
SJD Sant Just Desvern
SVH: Sant Vicenç dels Horts
TI: Tiana
TO: Torrelles de Llobregat
VI: Viladecans

GESTIÓ DE LA TELELECTURA
1. Poble Espanyol de Montjuïc, SA
 Servei de telelectura al recinte interior del Poble Espanyol.

2. Ajuntament de Viladecans
 Servei de telelectura dels comptadors municipals.

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
3. Laboratori Dr. Oliver Rodés, SA
 Implantació d’un sistema de plans de mostreig.
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COMPROMíS AMB 
LES PERSONES

FONS DE SOLIDARITAT
El Fons de Solidaritat és una ajuda impulsada per la Fundació Agbar fa més d’un any 
amb l’objectiu de contribuir a superar les greus dificultats econòmiques que cada 
vegada pateixen més famílies com a conseqüència del persistent context de crisi. 
El 2013, aquest fons ha pres un nou impuls. La col·laboració amb els serveis socials 
municipals dels ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha permès 
ampliar la cobertura del Fons de Solidaritat. Es preveu que a finals d’any aquest fons 
arribi a 6.000 llars (unes 25.000 persones).

A més de l’ampliació de la cobertura d’aquest fons, la Fundació Agbar va signar a 
principis del 2013 un conveni amb Càritas per eximir del pagament del servei de 
l’aigua les persones ateses per aquesta entitat, i per bonificar totes les famílies 
residents als seus habitatges de lloguer social, amb l’objectiu de contribuir a la 
inclusió social de les persones sense recursos.

I el juliol del mateix any, la Fundació Agbar va acordar amb Creu Roja obrir una línia 
d’ajuts específica per a gent gran atesa per aquesta entitat social, destinada a 
pal·liar les dificultats que té aquest col·lectiu en el pagament del servei de l’aigua. 

PROGRAMES EDUCATIUS
Els programes educatius d’Aigües de Barcelona s’adrecen a estudiants de totes 
les edats amb l’objectiu de difondre el valor de l’aigua i fomentar-ne un ús millor. 
Des de la seva posada en funcionament, milers d’alumnes han seguit algunes de 
les nostres propostes educatives.

GOTAGOThAM ESPAI EDUCATIU 
El programa educatiu gratuït Go-
tagotham vol apropar els escolars 
d’educació primària als cicles natu-
ral i urbà de l’aigua i fomentar una 
actitud positiva envers el medi am-
bient. L’any 2012 van participar-hi 
7.500 alumnes. A més, per cinquè 
any consecutiu el Gotagotham va 
arribar a 450 alumnes hospitalit-
zats a Sant Joan de Déu  
i Vall d’Hebron.

Més de 6.000 estudiants van visitar 
l’estació de tractament d’aigua po-
table de Sant Joan Despí. Les visites 
són gratuïtes i ateses per monitors 
especialitzats, que adapten la 
seqüència d’activitats als diferents 
nivells escolars del cicle superior 
de primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà i superior, a 
fi que els visitants sàpiguen com Ai-
gües de Barcelona fa arribar l’aigua 
a les llars.

El Fons 
de Solidaritat 

arribarà 
a 6.000 llars 
a finals d’any

VISITES A LES 
DEPURADORES 
Les visites guiades a les depurado-
res de l’àrea metropolitana de Bar-
celona permeten conèixer el procés 
de sanejament que completa el cicle 
integral de l’aigua per reutilitzar-la 
o reintroduir-la al medi natural. Di-
rigides al públic familiar i escolar de 
primària i secundària, el darrer any 
més de 2.500 persones van partici-
par en aquestes activitats.
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MUSEU AGBAR 
DE LES AIGÜES
El 2012 més de 16.000 alumnes van participar en els 
programes educatius del museu dirigits als escolars. Són 
activitats per divulgar el patrimoni industrial d’Aigües 
de Barcelona i per sensibilitzar sobre la importància de 
l’aigua per a la vida i les persones, adreçades a diversos 
públics. En total, prop de 30.000 persones han visitat 
el museu aquest any i han participat en les activitats 
educatives i socioculturals que s’hi han celebrat. Se’n pot 
consultar més informació a

www.museudelesaigues.cat
o seguir la pàgina de Facebook del museu a 

http://www.facebook.com/MuseuAgbardelesAigues 

FESTA D’AIGÜES
La Festa d’Aigües continua amb el seu recorregut 
per totes les festes majors dels municipis de l’àrea 
metropolitana on opera Aigües de Barcelona, així com 
a tots els districtes de la ciutat de Barcelona. L’objectiu 
d’aquesta activitat és acostar la vessant més lúdica de 
l’aigua a tota la família. L’espai de la Festa d’Aigües ofereix 
diverses activitats per a nens i nenes de 3 a 12 anys, a 
més d’un mostrador d’aigua per calmar la set de tots els 
ciutadans que s’hi acostin.

Fins al setembre del 2013, han participat a la Festa 
d’Aigües més de 120.000 persones, principalment nens i 
nenes acompanyats de les seves famílies.

El calendari de la Festa d’Aigües es pot consultar a: 

www.lafestadaigues.cat
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