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Introducció
Pla Estratègic 
d’Aigües 
de Manresa

La planificació estratègica és una eina molt potent que ens ha 
d’ajudar a organitzar, a governar la incertesa i a desenvolupar 
la visió de l’empresa i els objectius que s’hi associen. Es tracta 
d’una eina nascuda de la participació i del treball de tothom. 
Segons R. L. Ackoff (1981), la planificació consisteix a concebre 
un futur desitjat, així com els mitjans per a assolir-lo. La plani-
ficació, doncs, incorpora un element de futur, però també de 
voluntat, de determinació, de propòsit, que forçosament s’han 
de reflectir en la formulació d’objectius.

“L’interès principal de la planificació no rau en el pla mateix, 
sinó en el procés de reflexió i concertació que condueix al pla” 
(Michel Godet, 1985). 

El Pla Estratègic d’Aigües de Manresa es va iniciar el maig del 
2019 i la seva elaboració es va allargar un any, comptant, du-
rant tot el procés, amb la participació creixent del personal 
i dels òrgans de gestió. 

El procés d’elaboració del Pla Estratègic va partir d’una mirada 
cap al futur: ens vam qüestionar què volíem que fos Aigües de 
Manresa a l’horitzó 2025.
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Introducció

També va partir d’una voluntat col·lectiva. Aquesta voluntat 
enllaça passat, present i futur de l’empresa. Els orígens 
d’Aigües de Manresa es remunten fins a l’Edat Mitjana i tenen 
dues fites decisives com són la creació de la Junta d’Aigües 
Potables de Manresa (1861) i la municipalització del servei 
amb la creació de l’empresa Aigües de Manresa, S.A. (1982).

La cultura i la identitat de l’empresa, el sistema de valors 
compartits entre les persones vinculades a Aigües de 
Manresa, l’experiència i la memòria col·lectiva, van facilitar 
la reflexió i la projecció de voluntats.

La necessitat de dotar-nos d’un Pla Estratègic va sorgir de 
la constatació d’estar vivint un moment de gran complexitat 
i incertesa. La Junta d’Aigües Potables de Manresa va 
esdevenir una solució de continuïtat de l’aprofitament de 
l’aigua que provenia de la Séquia de Manresa, incorporant 
les noves demandes de subministrament domiciliari. 
El procés de municipalització de la Junta i la creació de 
la societat anònima Aigües de Manresa va suposar la 
professionalització i la tecnificació del subministrament 
d’aigua per tal de donar resposta a noves necessitats: 
la incorporació de noves tecnologies en la potabilització 
de l’aigua, la gestió del clavegueram, la depuració de 
les aigües residuals, la gestió dels fangs procedents de 
les aigües residuals o l’aprofitament del biogàs originat 
en el procés de depuració. En resum, solucions tècniques 
específiques i definides a problemàtiques específiques i 
definides.
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Introducció

L’escenari que acompanya la gestió del cicle de l’aigua 
en el segle XXI, amb nous paradigmes i reptes, com 
són l’escassedat d’aigua, els contaminants emergents, 
la sostenibilitat dels recursos, l’escalfament global o 
l’economia circular, fa que les respostes hagin de ser 
diferents. Aigües de Manresa ja no és només una empresa 
subministradora d’aigua potable i gestora d’instal·lacions 
de depuració. Aigües de Manresa ha de donar resposta 
als nous reptes i a les noves demandes socials. La gestió 
tradicional lineal esdevé insuficient i sorgeix la necessitat 
de saber gestionar la complexitat i la incertesa. 

Des del primer moment es va concebre el procés de 
planificació com un procés participatiu que no es limités a 
la identificació de problemes i a la proposta de solucions. 
Es volia anar més enllà i passar de la planificació 
estratègica a la gestió estratègica. Amb aquesta voluntat, 
seguint Igor Ansoff, es va fer participar a tota l’organització 
i es va concebre el procés de planificació no com un mer 
exercici teòric racional sinó com una palanca de canvi cap 
al futur.

Comitè de Direcció
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Metodologia
Subtítol 
o text 
destacat

El Pla Estratègic d’Aigües de Manresa ha seguit quatre 
fases d’elaboració. 

Primera fase. 
Anàlisi intern i DAFO de l’empresa. 
Com estem i cap a on volem anar?

La primera fase es va iniciar a finals de maig del 2019, 
amb la finalitat de veure en quin moment es trobava 
l’empresa. En primer lloc es va passar un qüestionari als 
180 treballadors d’Aigües de Manresa. El retorn inicial va 
ser baix, vàrem rebre 40 respostes que ens van ajudar a 
elaborar un primer mapa conceptual i veure en quin punt 
ens trobàvem i cap a on podíem avançar. 

Paral·lelament a la recollida d’informació, el comitè de 
Coordinació de l’empresa, format per gerència, direcció, 
les quatre sotsdireccions, recursos humans, secretaria i 
comunicació, va portar a terme un anàlisi de l’empresa 
(DAFO), i també es van consensuar la missió, la visió i els 
valors que hauran de guiar Aigües de Manresa durant 
aquest temps.
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Metodologia
Primera fase. 

PLA 
ESTRATÈGIC

ÀMBIT 
INFLUÈNCIA

ORIENTACIÓ 
AL CLIENT

NOVA 
IMATGE

CERTIFICACIONS EMPRESA

TREBALLADORS

TREBALLADORS VALORACIÓ 
TASQUES

SALARI 
FLEXIBLE/ 

RETRIBUCIONS 
VARIABLES 

(OBJECTIUS)/ 
PREMIS

ACTIVITATS 
PER FOMENTAR 

TREBALL EN 
EQUIP FORA 

HORARI

CONCILIACIÓ 
FAMILIAR

TELECONTROL
MILLORA 

PROGRAMES 
IMPLANTATS

RSC

RECURSOS ALIANCESATENCIÓ/
SERVEI

TRÀMITS

COMARCA 
I POBLES 

PETITS

SENSIBILITZACIÓ

COMPROMÍS 
ÈTIC

SOSTENIBILITAT

TECNOLOGIA TREBALLADORS
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Subtítol 
o text 
destacat

Metodologia
Iniciada el juny del 2019, va consistir en la creació de 7 
comissions, corresponents als 7 eixos que s’havien detectat 
en els qüestionaris i en l’anàlisi del comitè de Coordinació. 

Es van assignar un parell o tres de responsables, a 
proposta del comitè de coordinació, per a cada una 
de les comissions, i així assegurar que es compliria 
la metodologia establerta. Així mateix, es va obrir la 
participació a tot el personal de l’empresa, convidant-
los a intervenir activament en aquest procés. La invitació 
va generar interès entre la plantilla, i va augmentar 
les aportacions dels diferents processos i nivells a les 
comissions, tant quantitativament com qualitativament. 

Cada comissió havia d’assistir a quatre reunions, de 
durada recomanada d’una hora, i extreure’n resultats 
concrets per a poder seguir endavant. 

Segona fase. 
Elaboració 
del full de ruta. 
Com hi anirem?
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Metodologia
Segona fase. 

REUNIÓ 
DE TREBALL

1
Anàlisi

RESULTATS
ESPERATS

Anàlisi de l’àmbit 
de treball

RESULTATS
ESPERATS
Definició 

d’aproximadament 
3 objectius per 

cada eix

RESULTATS
ESPERATS
Definició 

de 3 o 4 accions 
per objectiu

RESULTATS
ESPERATS

Definició dels 
recursos, la 

temporització i els 
indicadors per cada 

acció

REUNIÓ 
DE TREBALL

2
Objectius

REUNIÓ 
DE TREBALL

3
Accions

REUNIÓ 
DE TREBALL

4
Indicadors

Horitzó 2025 Pla Estratègic d’Aigües de Manresa

9



Tercera fase. 
Consolidació del pla estratègic. 
Anem-hi! 

La tercera fase va servir per ajustar els objectius i les accions, 
així com per marcar un ordre de prioritats i decidir-ne el 
pressupost, que ens ha d’ajudar a executar-les de forma 
realista i sostenible. A més, en aquesta fase, es va elevar la 
proposta als òrgans de govern (Comitè de Direcció i Consell 
d’Administració) que a la vegada també hi van fer aportacions 
i suggeriments.  Finalment, el Consell d’Administració, reunit el 
2 de juny de 2020, va aprovar formalment aquest document. 

Metodologia

REUNIÓ  DE TANCAMENT 
AMB LES COMISSIONS

TREBALL COMITÈ 
DE COORDINACIÓ

TREBALL COMITÈ 
DE DIRECCIÓ

PRESENTACIÓ AL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ
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Diagnosi 
de l’empresa
Missió, 
visió 
i valors

Per fer la diagnosi s’ha utilitzat la tècnica DAFO, un 
mètode per avaluar les debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats de l’empresa. Aquesta anàlisi diferencia els 
factors interns (debilitats i fortaleses) i els factors externs 
(amenaces i oportunitats). 

D’aquesta primera anàlisi, juntament amb els resultats del 
qüestionari, se’n van extreure les 7 línies de treball o eixos, 
que van permetre definir la missió, la visió i els valors que 
guiaran l’empresa. 
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Missió
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.

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 preservar un element 
tan essencial com és l’aigua, cuidar del medi ambient, i fer, 
a la vegada, una gestió sostenible i eficient dels nostres 
serveis.  
CONFIANÇA: Volem treballar amb confiança i proximitat, 
volem que els nostres usuaris se sentin satisfets i orgullosos 
de l’empresa i que entenguin que formem part d’ells.
EFICIÈNCIA: El servei s’ha d’oferir optimitzant els recursos 
dels que disposa l’empresa, maximitzant-ne els objectius.
TRANSPARÈNCIA: Com a servei públic, obrim els nostres 
processos i funcions a la societat.

Diagnosi 
de l’empresa

Horitzó 2025 Pla Estratègic d’Aigües de Manresa
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El Pla Estratègic: 
una mirada cap al futur

13

El Pla Estratègic es regeix seguint una sèrie 
de principis, transversals a tota l’empresa, 
i que representen una declaració d’inten-
cions de cap a on volem anar. 

Un dels grans eixos és la millora contínua.  
En tots els aspectes de l’empresa: a nivell 
de formació i adaptació per als treballa-
dors, a nivell de seguretat i salut i a nivell 
d’organització. És per això que hem iniciat 
tots els processos necessaris per certificar 
l’empresa a la ISO 9001:2015 Sistema de 
Gestió de Qualitat, la ISO 45001:2018 Siste-
ma de Gestió de la Seguretat i la Salut en el 
treball i la ISO 50001:2011 Gestió de l’Ener-
gia, i properament també ho farem amb la 

ISO 14001:2015 Gestió Ambiental. 
La política del sistema de gestió integrat, 
que ja fa temps que hem posat en marxa, 
agafa durant aquest 2020 una nova em-
branzida amb les certificacions. 

Amb aquest sistema transversal busquem 
la plena satisfacció dels clients, usuaris i 
abonats, el compliment dels requisits con-
tractuals i de la legislació aplicable en 
matèria de salut, medi ambient, prevenció 
de riscos laborals, ús i consum d’energia i 
altres àmbits. També la formació i compe-
tència dels treballadors, i la integració acti-
va de tot l’equip humà (Política de Qualitat 
d’Aigües de Manresa, 2018).

Principis

13
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Principis
També es busca mantenir un ambient
de treball segur, i assumir per part de
tota la plantilla el compromís d’utilitzar
eficientment l’energia, preservar els 
recursos naturals, i reduir  les emissions 
atmosfèriques que contribueixin a la 
mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Al laboratori, on ja fa anys que tenim 
certificada la ISO 9001 i treballem seguint 
els criteris de la norma ISO 17025, volem 
seguir amb el compromís per tal de 
garantir i assegurar que totes les tasques 
que s’hi porten a terme compleixin amb 
el Sistema de Qualitat dissenyat. 

Un altre dels grans eixos del Pla 
Estratègic és la contribució a la millora 
de l’organització empresarial. 

Partint del Pla Estratègic, i de la voluntat 
del Comitè de Direcció, ja s’estan posant 
en marxa nous projectes que contribueixin 
a la creació d’una organització flexible 
i adaptable. Una organització capaç 
d’acomodar-se als canvis normatius i socials 
que cada vegada són més freqüents. 

Amb aquesta reorganització també 
es busca la millora de l’eficiència i la 
transversalitat. Tradicionalment les 

empreses públiques del sector de l’aigua 
han estat molt conservadores en el seu 
funcionament, però la situació actual ens 
convida a canviar aquest rol i a buscar 
noves formes de treball i organització més 
d’acord amb la complexitat i la incertesa 
actual. 

Aquests canvis no perden mai de vista la 
vocació de servei públic. Aquest és el nostre 
far, la nostra guia que impregna totes les 
accions que portem a terme. 
I per això encara es veu més necessària 
aquesta conversió, aquesta adaptació als 
requeriments socials actuals. Hem de ser 
capaços de donar resposta ràpida, eficient 
i eficaç a les demandes que se’ns van 
presentant. 

14
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Els ODS
Objectius 
de desenvolupament 
sostenible 

Els ODS, són els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible que guien la implementació de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, 
i que van ser aprovats el 25 de setembre del 2015, fruit 
d’un procés de negociació que es va dur a terme després 
de la Cimera de Rio+20 (2012), i partint de l’experiència 
adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni. 

Aquests objectius són universals, integradors i ambiciosos, 
i aborden temes com la pobresa, la fam, la pau, la salut, 
l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat 
econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el 
canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum 
i la producció sostenibles i la governança. 

Horitzó 2025 Pla Estratègic d’Aigües de Manresa
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Subtítol 
o text 
destacat

Els ODS
Aquests són els 17 objectius:

Aigües de Manresa ha volgut alinear els objectius sorgits 
dels 7 eixos d’aquest Pla Estratègic, amb els diferents 
ODS per contribuir a la seva implementació. Cada un dels 
objectius s’ha analitzat i vinculat a un o més d’un ODS. 
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Els 7 eixos 
estratègics 

1. Àmbit d’influència     18 
2.  Compromís ètic    21

3.  Infraestructures    26

4.  Centrats en el consumidor  31

5.  Sostenibilitat     35

6.  Tecnologia     41

7.  Les persones de l’empresa  44
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Àmbit 
d’influència

1.
Els 7 eixos estratègics 

18
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Àmbit 
d’influència
Introducció
Aigües de Manresa treballa en un doble àmbit d’influèn-
cia, el territorial, i el competencial.
El territori en el qual treballa Aigües de Manresa s’estén 
majoritàriament pel Bages, una part del Moianès i l’Alta 
Anoia. Actualment portem la gestió del servei d’aigua a 17 
municipis i la del clavegueram a 6 d’aquests. A través de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament 
també contribuïm en la gestió de la depuració en 16 muni-
cipis. I també gestionem els serveis d’abastament d’aigua 
en alta al Bages-Llobregat i Bages-Cardener per compte 
del Consell Comarcal del Bages. 
Els anys d’experiència ens han portat a ser experts en dife-
rents serveis, tots ells relacionats d’una manera o una altra 
amb l’aigua. Entre les nostres experteses hi trobem el cicle 
integral de l’aigua, i també altres activitats com analítiques 
de laboratori i la gestió de piscines. 
Aquest Pla Estratègic proposa demostrar la nostra capa-
citat i expertesa, i que disposem dels recursos (econòmics, 
materials i sobretot personals) per poder oferir un servei 
excel·lent i capturar nous coneixements. 

Estem arrelats 
al territori, 
compromesos amb 
la  nostra comunitat 
i gaudim d’una 
àmplia experiència  
i coneixement del 
sector  de l’aigua. 

Els 7 eixos estratègics 
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Objectius
Consolidar els serveis actuals i oferir-los
als municipis que ja gestionem
Amb aquest objectiu volem estudiar la repercussió que 
tindria a l’empresa i l’organització necessària per oferir 
els serveis que ja oferim als municipis que gestionem, de 
manera que fem créixer la nostra expertesa i experiència. 

Incorporar nous tipus de serveis, dins l’objecte
social, als municipis que ja gestionem
Ens cal analitzar la viabilitat tècnica i econòmica d’oferir
nous serveis, sense descartar la col·laboració amb d’altres 
actors i entitats, que puguin aportar una expertesa 
específica. 

Promoure la gestió pública del cicle integral
de l’aigua en els municipis que ho demanin
Com a empresa pública i amb vocació de servei, volem 
donar suport als municipis que aposten per la gestió 
pública de l’aigua, i ho volem fer a través de CONGIAC. 
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 seves empreses municipals o dels 
instruments públics del consorci (https://www.congiac.com). 

Àmbit d’influència

Els 7 eixos estratègics 
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Compromís
ètic

2.
Els 7 eixos estratègics 
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Compromís
ètic

Els 7 eixos estratègics 

Introducció
Aigües de Manresa va néixer i sempre ha treballat amb 
vocació de servei públic, tenint present en tot moment que 
el que es gestiona són recursos pertanyents a la comunitat 
on desenvolupa el servei. Des del 2004, any de creació 
de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, 
tenim clar aquest vessant i hem treballat per retornar part 
dels beneficis a la societat, a través de l’educació, 
el foment i coneixement de la cultura de l’aigua, i l’entorn 
natural, i ara estem preparats per fer un pas més. 

La visió clàssica de les empreses és la d’utilitzar els 
beneficis per ajudar a solucionar els problemes que elles 
mateixes creen, però la realitat és una altra. Situant-nos 
en un nou àmbit de pensament, com és el proposat per 
Michael Porter i Mark Kramer (2006), l’anomenat Shared 
Value, veiem que existeixen unes profundes sinergies, 
connexions entre la nostra empresa i l’entorn en què vivim. 
Introduint les necessitats i els reptes de la societat actual 
dins el propi model de negoci, podrem ajudar a fer créixer 
la nostra comunitat a la vegada que millorarem també 
la nostra empresa. 

Volem assumir un 
compromís real 
amb les persones del 
territori, que les ajudi 
a prosperar i créixer, 
i també contribuir 
a la preservació 
del medi ambient 
i l’entorn natural.

Horitzó 2025 Pla Estratègic d’Aigües de Manresa

22



Els 7 eixos estratègics 

Objectius
Desenvolupar un codi ètic que emmarqui
les accions que porti a terme l’empresa,
en tots els seus àmbits.
Aquest objectiu engloba diverses accions per vincular 
l’empresa al seu entorn, i trobar les sinergies que ens puguin 
fer avançar, com són la creació d’un pla d’igualtat, o la 
definició d’un codi ètic de forma participativa on es reflecteixin 
els valors que mouen l’empresa, entre altres accions. També 
volem estendre a tota l’empresa la cultura compliance. 

Compromís ètic

El Pla d’Igualtat
És un document que recull diferents mesures per ajudar l’em-
presa a impulsar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
homes i dones, i eliminar qualsevol tipus de discriminació.
Des de fa un temps, Aigües de Manresa ja hi està treballant, 
i vol incidir en 8 àmbits d’intervenció: la cultura i política 
d’igualtat de gènere; la representativitat i distribució 
d’homes i dones en els diferents nivells laborals; la 
política de recursos humans; la formació contínua i el 
desenvolupament professional; les condicions i seguretat 
laboral; la comunicació, la imatge i el llenguatge; els usos 
del temps i la conciliació de la vida laboral i personal; 
i la prevenció de l’assetjament, les actituds sexistes i la 
discriminació. 

Horitzó 2025 Pla Estratègic d’Aigües de Manresa
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Els 7 eixos estratègics 

Compromís ètic

Definir el marc de responsabilitat
social corporativa
Amb aquest objectiu volem construir una escala 
de valors que ens apropi al nostre entorn, que 
ens permeti fer créixer l’empresa i la societat que 
l’envolta, i que a la vegada ens permeti vincular els 
treballadors a l’empresa a un nivell més emocional, 
més humà.

Cultura Compliance
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).
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Volem assumir 
un compromís 
real amb les 
persones del 
territori, que les 
ajudi a prosperar 
i créixer, i també 
contribuir a la 
preservació del 
medi ambient i 
l’entorn natural.

Els 7 eixos estratègics 
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Infraestructures
3.
Els 7 eixos estratègics 
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Els 7 eixos estratègics 

Infraestructures
L’objectiu d’aquest 
eix estratègic és 
disposar d’unes 
infraestructures 
preparades, flexibles 
i adaptables a les 
necessitats actuals i 
futures. 

Introducció
Aquest apartat és un dels destacats del Pla Estratègic
i del funcionament de l’empresa, no només per l’esforç 
econòmic que suposa, sinó perquè la conservació i millora 
de les infraestructures són elements essencials del nostre 
funcionament.

Estem obligats a vetllar pel sector de l’aigua, ens hem 
d’involucrar i ser més participatius en els fòrums del sector 
on es prenen les decisions importants d’inversió en noves 
infraestructures que ens afecten. Hem de vetllar perquè el 
nostre àmbit sigui flexible, adaptable i segueixi un creixe-
ment ordenat, posant el focus a llarg termini. 

Des de la Comissió Europea es farà pública una nova di-
rectiva de l’aigua, que després s’haurà de transposar a la 
legislació estatal. Aquesta directiva actualitza els requisits 
de qualitat que ha de complir l’aigua potable. Les normes 
actualitzades estableixen uns requisits mínims pels mate-
rials que estaran en contacte amb l’aigua potable, com les 
canonades, amb l’objectiu de millorar la qualitat i garantir 
la protecció de la salut humana i evitar la contaminació 
de l’aigua. A part, també s’haurà de garantir l’accés a la 
informació sobre qualitat. 
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Infraestructures
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Tenim l’objectiu de millorar 
la qualitat i garantir 
la protecció de la salut humana 
i evitar la contaminació 
de l’aigua. 

29

Les inversions proposades en aquest Pla 
Estratègic tenen un clar impacte positiu en 
la millora de la qualitat de l’aigua i en el 
servei que dóna l’empresa. 

Entre els plans que ja s’estan portant a 
terme hi trobem els de seguretat de l’aigua, 
els plans quinquennals de sanejament, i 
els plans directors d’abastament i clave-
gueram. Tots serveixen per a mantenir en 
constant control i actualització les infraes-
tructures de què disposa l’empresa. El seu 
seguiment i avaluació ens han de permetre 
mantenir unes infraestructures flexibles i 
adaptables als canvis de normativa i a les 
millores del servei. 

Una de les principals actuacions en les que 
s’està treballant des de fa anys i que agafa-
rà cos en aquest període és la nova Estació 
de Tractament d’Aigua Potable (ETAP). 
La planta actual de Manresa està exhaurint 
la seva vida útil; va ser construïda a principis 
dels anys 60 i necessita augmentar la capa-
citat de tractament així com adaptar-se als 
nous requeriments legislatius. A més, l’ús de 
les noves tecnologies disponibles permetrà 
també millorar la qualitat organolèptica de 
l’aigua. La nova planta ens permetrà assolir 
els objectius d’abastament, millorar els pro-
cessos i a més, les noves tecnologies utilitza-
des la convertiran en una de les plantes po-
tabilitzadores més avançades de Catalunya, 
dotant als municipis abastits d’una qualitat 
d’aigua excepcional.

Els 7 eixos estratègics 

Infraestructures
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Optimitzar i flexibilitzar
l’abastament en alta als municipis
gestionats per Aigües de Manresa
L’abastament en alta que fa Aigües de 
Manresa a diversos municipis és una part 
important del cicle de l’aigua. Aquest objec-
tiu busca promoure l’interès de les autoritats 
competents per buscar alternatives com-
plementàries a la captació actual, centrada 
en la Séquia, d’on caldria promoure’n una 
auditoria de punts dèbils. Cal tenir l’abas-
tament garantit i per tant, treballar per a fle-
xibilitzar-ne i millorar-ne les fonts, i tenir els 
plans de seguretat de l’aigua dels municipis 
on treballem actualitzats a les normatives 
presents i futures.

Disposar de les eines necessàries
per a una actualització constant
i adaptació als nous escenaris
socials, mediambientals i
tecnològics de les infraestructures
que gestionem d’aigua,
clavegueram i sanejament
Cal mantenir les infraestructures al dia i pre-
parades per als escenaris futurs que poden 
venir. Per això és imprescindible dotar-nos 
de les eines necessàries. Hem de disposar 
dels plans quinquennals de sanejament de 
les diverses poblacions on treballem, així 
com dels documents associats a les actuaci-
ons que s’hi descriuen. 

Els 7 eixos estratègics 

Infraestructures

Objectius
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Centrats en
el consumidor
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Centrats en
el consumidor

Els 7 eixos estratègics 

Hem de tenir 
presents en tot 
moment els nostres 
clients, usuaris i 
abonats, ja que són 
ells els destinataris 
finals de la nostra 
feina. 

Introducció
Aigües de Manresa ha tingut històricament una relació 
amb els seus usuaris bàsicament econòmica. Se’ls enviava 
la factura i es cobrava. I com que el servei funciona molt 
bé, la majoria (segons unes enquestes realitzades entre fe-
brer i març del 2020, un 93%) estan satisfets amb el servei. 

Però cal destacar que consideren que l’única informació 
que els ha d’aportar l’empresa és la factura, i no n’esperen 
més perquè desconeixen quins altres serveis o accions por-
tem a terme. En aquest sentit també hem de replantejar la 
relació que té l’empresa amb la Fundació Aigües de Man-
resa – Junta de la Sèquia, que ens pot aportar el plus de 
retorn que busquem i ajudar-nos en la divulgació sobre la 
cultura de l’aigua, i tot el que s’hi relaciona: medi ambient, 
sostenibilitat, preservació del nostre entorn, etc. 
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Millorar 
la satisfacció 
del client, 
abonat 
o usuari

33

Per un altre costat també tenim els clients, 
que són els Ajuntaments i entitats a les 
quals prestem servei. Amb ells sí que s’ha 
mantingut sempre una relació més estreta 
i constant, però volem millorar-la. Que ens 
sentin més seus, més propers, i això passa 
per la personalització dels serveis. 

I per últim tenim els abonats del Complex 
Esportiu de les Piscines. Amb ells la relació 
és molt diferent, molt més propera gràcies 
al contacte amb el personal, però ens cal 
anar un pas més enllà, i aconseguir la 
fidelització, que se sentin com a casa a les 
nostres instal·lacions. 

Els 7 eixos estratègics 

Centrats en el consumidor
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Facilitar la interacció
amb Aigües de Manresa
via telemàtica
Ens cal millorar i facilitar la interacció 
amb els nostres clients/usuaris/abonats 
i adaptar-la als nous temps. Les noves 
eines, que gran part de la societat ja s’ha 
acostumat a utilitzar, ens facilitaran moltes 
gestions i processos, però volem apropar-
nos a nivell més humà. La comunicació ha 
de ser bidireccional, 
més proactiva per poder conèixer què 
pensen, i preveure què poden necessitar. 

Millorar la satisfacció
del client/abonat/usuari
Fins aquest moment, tot i que són el centre 
i últims receptors dels nostres serveis, 
mai s’ha valorat la satisfacció dels clients, 
abonats i usuaris d’Aigües de Manresa 
de manera exhaustiva. És essencial 
conèixer què en pensen de nosaltres, per 
tal de poder millorar els processos, la 
comunicació i la relació.

Vincular emocionalment
el client/abonat/usuari
El fet d’aproximar-nos més als nostres 
consumidors ens permetrà oferir serveis 
més personalitzats, i sobretot ajustar les 
expectatives que tenen de l’empresa. No 
només han de conèixer i reconèixer el 
servei que oferim, sinó que a més, amb les 
accions que se’n derivin hem de poder fer 
créixer un sentiment d’orgull i pertinença a 
l’empresa.

Objectius

Centrats en el consumidor
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5.
Els 7 eixos estratègics 
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Sostenibilitat
Un dels puntals 
de l’empresa és la 
sostenibilitat. L’aigua 
és un element clau en 
el canvi climàtic, així 
com l’energia, i per 
tant, no només hi hem 
d’actuar directament 
sinó que també hem 
de contribuir a fer que 
la societat en prengui 
consciència.

Introducció
Actualment hi ha molt de debat sobre el canvi climàtic, i els 
ODS. Amb el Pla Estratègic volem definir com hi col·labo-
rem, i ens en coresponsabilitzem.

Reducció CO2
Un dels factors més contaminants pel medi ambient són les 
emissions de gasos a l’atmosfera, en particular el CO2, que 
acceleren el procés d’escalfament global i l’efecte hiverna-
cle. Aquestes emissions han fet incrementar la temperatura 
mitjana del planeta, provocant que el nostre ecosistema 
pateixi les conseqüències d’aquests canvis. En aquest sentit, 
les accions que volem emprendre van en relació al foment de 
la mobilitat sostenible en el si de l’empresa. 

També busquem augmentar la nostra eficiència energètica, 
i es per això que s’han emprès i s’emprendran accions 
relacionades amb l’autoabastiment d’energia, aprofitant les 
superfícies que tenim per a la col·locació de plaques solars,  
l’aprofitament de la força hidràulica amb microturbines i 
la generació d’electricitat a partir del biogàs originat en el 
procés depuració, entre d’altres opcions.

Horitzó 2025 Pla Estratègic d’Aigües de Manresa

36



Els 7 eixos estratègics 

Reducció de la petjada hídrica
La petjada hídrica és el volum total d’aigua dolça utilitzada per 
a la fabricació de productes o serveis. Aquest volum d’aigua 
utilitzada pot haver estat consumida, contaminada o evaporada.

A Aigües de Manresa volem treballar per fer més visible aquesta 
petjada hídrica i reduir-ne l’impacte, tant a l’empresa, mitjançant 
la millora de l’eficiència de la xarxa i la reducció de fuites, com 
amb accions de divulgació. 

Sostenibilitat

Fer visible 
la petjada hídrica 
i reduir-ne 
l’impacte
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El principi d’economia circular neix de la 
idea d’imitar els cicles de la natura en els 
cicles de producció industrial. 

En el model productiu de l’economia cir-
cular, la idea bàsica és que tot allò que es 
creï o es fabriqui, una vegada fet malbé o 
ja inútil, serveixi de matèria primera per a 
un altre producte, i per tant torni a ser útil. 
L’economia circular basa el seu model en 
tres principis:

Preservar i millorar el capital natural.
Optimitzar l’ús dels recursos.
Fomentar l’eficàcia del sistema.

L’aigua hauria de jugar un paper clau en 
l’economia circular com a recurs fonamental 
per a nosaltres i per als ecosistemes. 

L’aigua té un cicle natural circular, però l’ús 
que en fem els humans és lineal: extraiem 
l’aigua dels rius o aqüífers, la potabilitzem, 
la distribuïm, la consumim, hi aboquem els 
nostres residus, la depurem i la retornem de 

nou al riu o al mar. L’elevat consum (domès-
tic, industrial i sobretot en l’agricultura) que 
en fem, suposa que cada vegada el recurs 
disponible sigui menor. 

En el nostre dia a dia aboquem a l’aigua 
matèria i residus orgànics, nutrients del 
menjar, cel·luloses, residus industrials i un 
llarg etcètera. L’economia circular té com 
a objectiu la recuperació i revalorització 
d’aquests residus, per reconvertir-los en 
nous recursos. A través de la participació en 
projectes europeus, com el que va finalitzar 
el juny del 2020 (Smart-Plant), podem estu-
diar i provar noves tecnologies, nous usos i 
recuperacions dels elements que trobem a 
l’aigua per veure’n la viabilitat i la possibilitat 
d’aplicar-ho en el nostre territori. Treballar 
per reconvertir les estacions depuradores en 
fàbriques de recursos i matèries primeres. 

Un altre dels punts que ens porta a explo-
rar la línia de sostenibilitat del Pla Estratè-
gic és la regeneració de l’aigua per a usos 
alternatius. 

Sostenibilitat

Aplicació de l’economia circular 
a l’àmbit de l’aigua
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Incrementar el nivell
d’autosuficiència energètica
Com a empresa amb diverses instal·lacions, 
repartides pel territori, treballarem per 
aprofitar i rendibilitzar al màxim els espais 
i infraestructures que ens puguin acostar 
a l’autosuficiència energètica. Col·laborem 
amb l’objectiu general d’autoabastiment 
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
del 20% de l’energia consumida, en l’àmbit 
del sanejament. A més, ja s’han iniciat 
projectes que permetin avaluar l’adequació 
i rendiment de l’ús de microturbines, la 
instal·lació de plaques solars, etcètera. 

També cal tenir en compte l’eficiència ener-
gètica en tots els aspectes del nostre dia a 
dia. Per això s’incorporarà en tots els projec-
tes l’estudi energètic com a element clau. 

Sostenibilitat

Racionalitzar l’ús dels recursos
naturals i promoure l’economia
circular
Aigües de Manresa és una gran consumi-
dora de recursos naturals. Tenint en compte 
que el nostre producte n’és un d’ells, cal ser 
molt curosos amb el seu ús. És per això que 
el Pla Estratègic ens permetrà donar visi-
bilitat i augmentar els recursos destinats a 
aquest objectiu. 

Treballarem en la flota de vehicles, a través 
d’un pla de descarbonització, on tenim molt 
camp per recórrer. Actualment ja disposem 
d’un vehicle elèctric, una furgoneta elèc-
trica i dos turismes híbrids. El treball en les 
certificacions ens portarà també a apro-
fundir en temes energètics com la il·lumina-
ció intel·ligent i l’estudi de l’aplicació i instal-
lació de sensors a les nostres instal·lacions.

Objectius
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Sostenibilitat
Promoure el consum d’aigua
de l’aixeta com a alternativa
a l’aigua embotellada
Una de les tasques més importants de l’em-
presa ha de ser la contribució a una millora 
de l’entorn i la comunitat on viu. En el nostre 
cas, el tema a tractar és molt clar i cada 
cop més evident: la promoció del consum 
d’aigua de l’aixeta. 

El canvi climàtic també és un tema que ens 
toca molt de prop i volem ajudar a prendre’n 
consciència a la comunitat on estem. 
A través de donar a conèixer conceptes com 
la petjada hídrica o la promoció de l’ús d’ai-
gua de l’aixeta podem, des del nostre sector, 
contribuir a aquesta causa. És per això, que 
un dels eixos serà la cerca d’aliats a l’entorn, 
i l’ús de la comunicació per arribar al màxim 
de ciutadans en aquesta lluita.

Economia Circular
El projecte Smart-plant que va finalitzar 
el juny del 2020, s’emmarcava dins el 
concepte d’economia circular. Com a 
compromisos del projecte hi havia la 
difusió, dins els àmbits corresponents, 
de les conclusions del projecte, i 
especialment en les oportunitats 
d’implementar-les en els nous projectes 
que es plantegin en el futur. Participar 
en aquest tipus de projectes ens 
permet accedir a uns coneixements 
que ens ajudin a  prendre consciència 
de com podem aplicar els conceptes 
d’economia circular en el nostre sector, 
així com provar directament mètodes i 
tècniques que ens hi ajudin. 
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Tecnologia
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L’objectiu d’aquest 
eix estratègic 
és posar a disposició 
de l’organització 
les tecnologies més 
innovadores que 
garanteixin l’eficàcia 
i augmentin l’eficiència 
dels processos de gestió 
i explotació de les 
infraestructures 
i dels serveis que 
Aigües de Manresa 
proporciona als seus 
clients i abonats.

Introducció
La tecnologia no ha de ser una finalitat, sinó una eina que 
ens ajudi a aconseguir els objectius i l’acompliment de la 
missió de l’empresa. Ens ha de permetre ser més operatius 
i estalviar costos.

Per poder portar a terme els objectius marcats per aquest
eix, som conscients que ens cal involucrar-nos en recerca
aplicada i innovació. Com a empresa orientada totalment
al cicle de l’aigua tenim una clara voluntat de participar 
en accions de prospectiva i vigilància tecnològica i 
vincular-nos a projectes d’universitats, centres tecnològics, 
i centres de recerca, que ens permetin obtenir un retorn 
i idees.
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Digitalitzar els processos
de gestió
El que pretenem és optimitzar la gestió 
de processos. Amb aquest objectiu, i les 
accions que s’hi associen, busquem reduir 
els terminis per disposar d’informació a 
temps real i, d’aquesta manera, augmentar 
la qualitat de les dades.

Un dels puntals serà fomentar les eines de 
mobilitat per facilitar la introducció i anàlisi 
de les dades també per tot el personal de 
treball de camp. És per això que una de les 
accions més destacades serà incorporar un 
nou GMAO (Gestió de Manteniment Assistit 
per Ordinador) que ens actualitzarà les 
eines actuals, i a més ens permetrà dotar-
lo de mobilitat. 

Millorar la gestió tecnològica
de les infraestructures
Amb aquest objectiu, busquem disposar 
d’eines que permetin gestionar les 
infraestructures de forma predictiva, així 
com el seguiment de la qualitat del servei, 
mitjançant sistemes de telelectura i de 
sensorització de la xarxa, millorant la 
priorització de les actuacions.

A través de l’optimització de rutes i flotes 
amb geolocalització podrem ser més efici-
ents, i a la vegada, dotar-nos d’un element 
de seguretat pel personal, focalitzant-nos 
en  l’operari que treballa sol.

Objectius

Tecnologia
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Les persones
de l’empresa

Els 7 eixos estratègics 

Les persones que fan 
possible el servei. 
Volem acompanyar-les, 
ajudar-les a créixer dins 
i fora de l’organització.

Les persones són l’element 
clau de l’empresa, i el nostre 
objectiu és ajudar-los a créi-
xer, a avançar a la vegada 
que ho fa l’empresa per poder 
assolir el màxim potencial i 
satisfacció. 

Hem de tenir molt clar que 
tothom té alguna cosa a 
aportar i camí per recórrer. 
És per això que un dels punts 
més forts es troba en la millo-
ra dels perfils professionals. 
Al llarg dels anys, hem vist 
que els perfils han anat evo-
lucionant, alguns més i altres 
menys, però tots han anat 
avançant i adaptant-se a 
les necessitats que han anat 

sorgint. Hem de ser capaços 
d’adaptar-nos i anticipar-nos 
a aquestes necessitats. 

I a la vegada, hem de tenir 
molt clar que darrere l’em-
presa hi ha persones. Perso-
nes amb una vida personal 
variada, i a les que hem 
d’ajudar a compatibilitzar la 
vida laboral i la vida perso-
nal. La seva satisfacció és un 
dels elements prioritaris. 

I per descomptat, sempre 
hem de tenir present la segu-
retat en el seu lloc de treball. 
És per això que tot i que ja ho 
anem fent, seguim marcant 
aquesta línia. 

Introducció
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Adaptar els perfils professionals
dels treballadors a les noves
necessitats
Tenim clar que la formació és bàsica per 
poder avançar, com a empresa, però 
també cada treballador en la seva carre-
ra professional. Tots tenim la necessitat de 
créixer i aprendre coses. Però, a la vega-
da, també ens hem adonat que l’empresa 
compta amb un gran talent professional, 
amb uns coneixements difícils d’adquirir en 
la formació reglada i que volem potenciar. 
Per tant, un dels camins a seguir serà posar 
en valor el talent que tenim a l’empresa, 
potenciant la formació interna, els conei-
xements i experiències de què disposem i 
hem viscut per poder transmetre’ls. 

Millora de la conciliació familiar
de tot el personal
L’arribada de la pandèmia de la COVID-19, 
ha contribuït a accelerar i posar en marxa 
les eines que ja teníem endegades i que 
ajudaran a la conciliació entre la vida laboral 
i la vida personal, amb l’objectiu d’augmentar 
la satisfacció de la plantilla i també el 
compromís amb el seu lloc de treball. 

El teletreball i la flexibilització en les hores 
d’entrada i de sortida són algunes de les 
eines que estem implementant. 

Objectius

Les persones de l’empresa
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Els 7 eixos estratègics 

Les persones de l’empresa
Adaptar l’organització
als nous reptes
El Pla Estratègic i la situació actual, també 
ens porten a sondejar i provar un nou mo-
del de treball en alguns processos en què 
la valoració dels llocs de treball es basi en 
objectius personals, de procés i d’empresa, 
i no tant centrat en les hores productives.

És un bon moment per iniciar, a través de 
petits projectes, noves formes de treballar, 
més transversals, que ens permetin conèixer 
l’empresa i reforçar-ne l’estructura. Sumar 
talents i coneixements dels diferents proces-
sos ens permetrà portar a terme exitosa-
ment noves propostes i idees que ens facin 
créixer com a empresa i com a comunitat. 

Treballar per millorar la vinculació
emocional a l’empresa, en tots els
àmbits i per a tot el personal
En els últims anys l’empresa ha crescut 
molt. Hem ampliat processos i personal 
i això ens ha portat a haver d’iniciar la 
implantació de noves eines per consolidar 
una comunicació interna efectiva i alhora 
poder mantenir la sensació de comoditat i 
pertinença a la casa. 

Però no n’hi ha prou; gràcies a les sessions 
presencials del Pla Estratègic vam detectar 
les ganes de la plantilla de conèixer qui hi ha 
darrere els diferents processos, i aprendre 
els uns de les feines dels altres, trencant amb 
les tradicionals parcel·les departamentals. 

La vinculació emocional és un pas molt im-
portant en aquest sentit, i aprofitant el po-
tencial intern que tenim, volem començar a 
proposar activitats i accions que ens acostin 
i ens facin sentir part d’una comunitat. 

47
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Full de ruta
Cronograma

Adaptar els perfils professionals dels treballadors a les noves 
necessitats 

Millorar la conciliació familiar a tot el personal

Adaptar l'organització als nous reptes 

Treballar per millorar la vinculació emocional a l'empresa,  
en tots els àmbits i per a tot el personal 

LINIA ESTRATÈGICA OBJECTIU 2021 2022 2023 2024 2025

Àmbit 
d’influència

Infraestructures 

Centrats en 
el consumidor

Sostenibilitat 

Tecnologia 

Les persones 
de l’empresa

Compromís 
ètic

Consolidar els serveis actuals i oferir-los als municipis  
que ja gestionem 

Incorporar nous tipus de serveis, dins l'objecte social,   
als muncipis que ja gestionem 

Promoure la gestió pública del cicle integral de l'aigua  
en els municipis que ho demanin

Desenvolupar un codi ètic que ens emmarqui les accions que 
porti a terme l’empresa, en tots els seus àmbits.

Definir el marc de Responsabilitat Social Corporativa 

Optimitzar i flexibilitzar l'abastament en alta als municipis 
gestionats per Aigües de Manresa 

Disposar de les eines necessàries per a una actualització 
constant i adaptació als nous escenaris, socials, medi 
ambientals i tecnològics de les infraestructures que gestionem 
d’aigua, clavegueram i sanejament.  

Facilitar la interacció amb Aigües de Manresa via telemàtica

Millorar la satisfacció del client/abonat/usuari 

Vincular emocionalment al client/abonat/usuari

Incrementar el nivell d'autosuficiència energètica 

Racionalitzar l'ús dels recursos i promoure l'Economia Circular

Promoure el consum d'aigua de l'aixeta com a alternativa a 
l'aigua embotellada

Digitalitzar dels processos de gestió 

Millorar la gestió tecnològica de les infraestructures
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En la implementació del Pla Estratègic cal 
tenir en compte tots els factors que hi juguen 
un paper important i que no sempre depe-
nen de nosaltres:
· Govern i Administració pública
· Factors econòmics
· Factors socials

És per això que, cada any s’intentaran 
implementar objectius i accions segons el 
calendari de prioritats marcat i la disponi-
bilitat econòmica.  

Una de les coses més importants en la im-
plementació és la planificació. Iniciarem el 
procés per aquelles accions que s’han defi-
nit com a prioritàries i per fer a curt termini 
(full de ruta/cronograma). No obstant això, 
el cronograma i el Pla Estratègic han de ser 
adaptables a noves realitats socials.

Les primeres actuacions a implementar, de-
finides segons el cronograma i el Comitè de 
Direcció (qui té una visió global de l’empresa 
en tots els seus aspectes), també han d’in-
cloure les que motiven més els treballadors, 
que seran la força generadora de l’aplicació. 

Cal doncs en primer lloc, identificar les 
accions que es portaran a terme, i presen-
tar-les als actors implicats. Un cop identifi-
cades, caldrà detallar-les més i per això es 
comptarà amb la formació de comissions 
de participació voluntària, com ja es va fer 
en la fase de creació. Cada comissió haurà 
de detallar els actors, la valoració econò-
mica, els indicadors, com i quan se’n recu-
llen les dades, i com les visualitzem. 

El Comitè de Direcció també serà l’encar-
regat de coordinar i controlar com avancen 
les diferents accions, així com de propor-
cionar les eines necessàries per cada co-
missió. També tindrà la funció d’informar 
al Consell d’Administració, qui en última 
instància aprovarà les mesures i en farà 
l’avaluació corresponent. 

Un cop definides les accions a portar a ter-
me, caldria establir els fòrums de partici-
pació oberts a la plantilla, per poder infor-
mar del seguiment, fer-ne avaluació i si cal, 
modificar i incorporar noves propostes. 

Es proposa també la creació d’un espai 
web a la intranet de l’empresa, on el perso-
nal podrà fer el seguiment de les accions.  

Implementació i avaluació
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