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ctius

ar, executar i avaluar projectes privats o públics
ntal i sostenibilitat, en que els processos de participació
adana siguin recursos i metodologies d’especial

iment de vincles entre persones i entitats, per crear i
s d’apoderament per la reducció de la vulnerabilitat de
iusius.

citació d’individus i organitzacions amb la creació de
i de sabers, per la socialització del coneixement i la
ó ambiental.

d’intercanvi i d’assessorament de projectes per tal de
ó i d’acció comuns.

ació d’estratègies participatives per a la custòdia del

mans

ormat per:

Lluís Pagespetit i Blancafort 
Montserrat Blancafort i Coll
Ester Sanglas i Baulenas
Marta Palou í Aligué
Ariadna Pomar i Leon
Ma Josep Prat i Malet 
Siscu Ruiz i Garcia

ractat a temps parcial:
Núria Cruset i Marta Vilà



Educació

Beques per estades d’educació ambiental
6 Beques a alumnes d’escoles públiques pe
la sortida anual a l’aula de natura o centre d
ESC Puiggraciós, de La Garriga (1)
ESC Ronçana , de Santa Eulàlia de Ronçana

Beques d’estiu. Educació en el lleure (educ
Creació de 14 beques per tal de que els in
companys, d’activitats de lleure el mes de j
pels Serveis Socials d’Osona; 3 beques de c

Casal d’agost ajuntaments Espinelves/Vila
Vint‐i‐cinc nens/nes de 5 a 12 anys. Han
d’agost, amb una acampada de tres dies
Viladrau, per netejar/adecentar el refugi lli

Programa 3D
Per tercer any consecutiu, des de la Funda
en 3D, que impulsa l’Agència Catalana de Jo
La finalitat d’aquest programa és:
‐Fomentar la participació als centres educa
‐Potenciar la tasca del delegat/ada com a
dinamitzador de l’aula.
‐Facilitar a l’alumnat i al professorat coneixFacilitar a l alumnat i al professorat coneix
se de manera participativa a l’aula i al centr
El curs passat el centre assessorat ha estat
Cabrera d' Hostalric (La Selva).

durant el curs escolar (educació formal)
erquè puguin anar amb els seus companys d’aula a
d’educació ambiental .

(5)

cació no formal)
nfants i joves de 6 a 14 anys pugin gaudir amb altres
juliol i agost Els nens/nes beneficiaris són escollits
colònies, 9 de Casal d’estiu i 2 de camp de treball.

adrau
n participat al casal, durant la primera quinzena
als Pirineus, amb col∙laboració de l’Ass. Excta. de
ure d’Engocs (Manliu).

ció Vincles participem en el programa delegats/des
oventut de la Generalitat de Catalunya.

tius de secundària.
interlocutor amb els òrgans dels centres i com a

xements, eines i actituds per treballar i organitzar‐xements, eines i actituds per treballar i organitzar
re mitjançant la pràctica participativa.
el centre d’educació secundària de Bescomptat de



Sortides i guiatges. Formatius/Interpretatiu
Sortida amb el Casal de gent gran de Can C
del programa de custòdia de l’Erola.

De Font en Font‐ Aprenem de l’aigua‐
Participació amb la Societat Catalana d’EducParticipació amb la Societat Catalana d Educ
amb el suport del Dept. de Territori i Soste
Per tal d’esdevenir un programa d’abast nac
també s’obre a qualsevol altre entitat o asso

VIIe. Congrés Internacional d’Educació Amb
Assistència i presentació del programes d’e
d’acció social de l’EROLA i el de Font en Fon

“Ens ho mengem tot”
Campanya d’educació alimentaria per no ma
Proposta a demanada de l’àrea d’EA i medi a
sostenibles) amb 20 centres pilot.

Viu el Parc
Organització i participació a la trobada esco

i i i d l P N l d l M i dmunicipis del Parc Natural del Montseny i d
de la Diputació de Barcelona i Girona,
educatives per tal de compartir i conèixer u
municipis del espai natural protegit.

us
Castelló de Barcelona. Ruta guiada i presentació

cació ambiental amb el projecte de Font en Fontcació ambiental amb el projecte de Font en Font
enibilitat i l’obra social de la fundació “La Caixa”.
cional i a partir del 2014/15 a més de les escoles
ociació de Catalunya.

biental UNESCO a Marrakeix, Marroc. Juny 2013
educació ambiental, el de custòdia patrimonial i
nt, aprenem de l’aigua.

albaratar els aliments a les escoles de Barcelona.
ambient de l’Ajuntament de Barcelona (Escoles +

olar dels alumnes de 5è d’educació primària dels
l P d l C ll d M i Uel Parc del Castell de Montesquiu. Un programa

que consisteix en una matinal amb activitats
na mica millor el Parc per part dels alumnes dels



IV Concurs de fotografía

Participació

De juliol a setembre. Quart concurs, en co
de Viladrau. La premiada en aquesta edició
ciutat de Vic, amb el títol "Fent Salut i g
esport excursionisme i lleure i ha quedat d
preservació i conservació del patrimoni.

La Imatge de la Verge de l’Erola a Viladrau
Per segona vegada un grup d’amics de l’E
l’església de Sant Martí de Viladrau. S’ha fe
el nom de ’”emperola’t” amb la finalitat d
Pakistà. El temps no ha acompanyat i s’han

“RESPIRA”
Campanya i exposició per a fomentar i m
l’eixample de Barcelona. Treball i est
desplaçaments a peu per la ciutat. Propostp ç p p p
del transport públic, CST, Centre per la S
amb el suport econòmic del Departament
Catalunya.

CEQUAM. Certificat de qualitat en Educac
Dins del pla de suport al tercer sector amb
s’ha fet un treball de redacció, conjunt
Certificació de qualitat d’entitats que ofereq q

Arxiu municipal
Proposta a l’ajuntament de Viladrau, per t
documental de l’arxiu històric del municipi

ol∙laboració amb Santa Marta CIEP i l’Ass. Excta.
ó ha estat Ma.Carme Castany i Vilamanyà de la
audint del paisatge“, en la categoria de feina,
eserta la categoria d’accions de persones per la

u
Erola, han portat, el mes de maig, la imatge a
et també un sopar solidari a la plaça major amb
de col∙laborar en la construcció d’una escola al
n recollit 50,00 euros.

millorar la mobilitat a les ciutats de Vic, Olot i
tudi per tal de divulgar les bondats dels
ta feta conjuntament amb el ATP Ass. promociój p
Sostenibilitat Territorial, i la UPC de Barcelona,
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de

ió Ambiental
biental que promou la Generalitat de Catalunya,
tament amb la entitat Tosca, del QUECOAM
eixen serveis d’educació ambiental.

al de fer el treball d’ordenació i sistematització
(no reeixida).



Sostenibilitat

Setmana Bio
El Departament d’Agricultura de la Ge
Bio” per a promoure la producció i l’
xerrada‐tertúlia a la Sala Salvador Espr
i Lluís Sayós agricultors agroecologics i
de Muntanya de Viladrau.

C ti l t idCom gestionem els nostres residus
Programa i campanya al municipi de T
una de les famílies la conveniència de
millor els nostres residus.

neralitat de Catalunya va promoure la “Setmana
’ús de productes ecològics. S’ha organitzat una
riu de Viladrau amb la participació de Joan Marfil
i una visita a la finca certificada del Mas el Pujol

Tavèrnoles (Osona), per tal de fer arribar a cada
e millorar en la seva co‐responsabilitat de triar



Programa EROLA

Proposta d’APS, Aprenentatge Servei o
secundària del Col∙legi l’Escorial de la
Viladrau amb sopar popular ‐a la plaça
dels agrupaments escolta de Salt i de
joves de 14 a 16 anys, amb conveni am

Data Activitat

20 gener 2013
Caminades pels pobles 
d’Osona

j y ,
joves en risc d’exclusió social. Partic
realització d’activitats excursionistes.
participat nou entitats amb vuit activita

23 gener Caminada. La Sala i l’Ero
9/10 febrer Treball cooperatiu
19 març Treball de recerca APS (B

12 maig
La imatge de Verge a Vila
Sopar popular plaça maj

18/19 maig
Treball cooperatiu
Neteja i manteniment
Aplec anual

26 maig
Aplec anual.
2n Romiatge de la imatg
Verge al poble.

6 juliol Treball cooperatiu

22/26 juliol
5e. Camp de treball amb
Instal∙lació elèctrica, fust
paleta

10/17 Juliol
Dues sortides excursioni

10/17 Juliol
des de Viladrau

2/3 agost 
2013

Treball cooperatiu

17/18 agost Treball cooperatiu

26/27 octubre Transport materials

2 novembre Transport materials2 novembre Transport materials
10 novembre Trobada excursionista

8 tipus d’activitats (15)

o Servei a la Comunitat, amb alumnes d’educació
ciutat de Vic. Baixada de la imatge de l’Erola a
major de Viladrau. Treballs cooperatius per part

e Palamós. Cinquè camp de treball d’estiu amb
mb els serveis socials d’Osona, per la integració de

Entitats implicades Participants

Osona camina 105

, p g
cipació amb l’Ass. Excta. de Viladrau per a la
Creació del programa de voluntariat. Hi han
at i un total de 573 persones.

la Casal de gent gran Can castelló 31
Agrupament Escolta de Salt 17

Batx.) Col∙legi l’Escorial 19
adrau
or

Amics de l’Erola 15

Amics de l’Erola 8

Ajuntament Ass Excursionista
e de la 

Ajuntament, Ass. Excursionista 
de Viladrau, Casal d’Avis i 
Parròquia

70

Programa de voluntariat 4
b joves. 
teria i  Centre Santa Marta 9

stes 
Centre Santa Marta 68Centre Santa Marta  68

Amics de l’Erola (Viladrau) 8

Programa voluntariat 
(Viladrau)

3

Grup Escolta Palamosí 
(Palamós)

21

Programa voluntariat (Gavà) 20Programa voluntariat (Gavà) 20
Ass. Intempèrie (Barcelona) 175
9 Entitats 573



ESTAT DE COMPTES

Balanç de situació

Comptes de pèrdues i guanys

INGRESSOS
TOTAL                                                                                  

Subvencions
SERVEIS I PROJECTES
L’oli no es aigua (Consell Comarcal Osona) 
Casal d’Estiu (Ajuntament Espinelves)
Ens ho mengem tot (Ajuntament Barcelona)
Viu el Parc Trobada escolar (Diputació Barcelona)
3D Participació a Secundària (Generalitat Catalunya)
Programa Horts Socials Viladrau  
Projectes sobre residus (Ajuntament Tavèrnoles) 
Formació (Agenda 21 escolar)
Donacions per activitats
Ingressos financers (interessos bancaris)

INGRESSOS‐DESPESES ‐4.781,55 €
Caixa a 31/12/13              4.397,40 €

18.532,11 €

898,88 €

1.200,00 €
2.550,00 €

DESPESES
TOTAL  23.313,65 €

Compra de bens 1.044,80 €
Material oficina 608.14 €
Serv. prestats per altres 8.331,86 €
Lloguers 400,00 €

5.429,00 €
2.460,00 €
2.600,00 €
407,00 €

1.100,00 €
780,00 €
97,50 €

1.009,73 €

Publicitat i relacions públiques 438,00 €
Taxes (contribució, impostos) 90,22 €
Salaris /personal 6.669,54 €
Seguretat social  2.172,60 €
Dietes i desplaçaments 352,18 €
Despeses en recerca 275,00 €
Reparació i conservació (Erola) 2.009,85 €
Ajuts individuals 216,00 €
Ajuts altres entitats (Intermón) 120,00 €Ajuts altres entitats (Intermón) 120,00 €
Subvencions i donacions 130,00 €
Despeses bancàries 455,46 €



El Voluntariat

Segons la llei estatal del Voluntariat 6/1996

Els següents drets:
-Rebre, tant inicialment com permanentme
suport i, en cas necessari, els mitjans mate
que se’ls assignin.
-Ser tractats sense discriminació, amb respe
creences.
-Participar activament en l’organització, co
avaluació dels programes, d’acord amb els savaluació dels programes, d acord amb els s
-Rebre una assegurança contra els riscos
l’exercici de l’activitat voluntària, amb les c
reglamentàriament.
-Rebre el reembossament en concepte de le
activitats.
-Rebre el respecte i el reconeixement pel v
així ho sol·licita, de l’acreditació identificativ
-Realitzar l’activitat en les condicions de seRealitzar l activitat en les condicions de se
característiques concretes d’aquesta activita

Les següents obligacions:
-Acomplir els compromisos adquirits amb l’o
finalitats i les seves normatives.
-Respectar la confidencialitat de la inform
privades, en el decurs de la seva activitat v
de la seva activitat voluntàriade la seva activitat voluntària.
-Rebutjar qualsevol contraprestació mater
persones relacionades amb la seva acció
distintius de la fundació.
-Actuar de forma diligent i solidaria. Seguir
s’imparteixin en el decurs de les activitats en
-Participar en les tasques formatives previst
encomanades.

Fer-se amic/ga de la fundació

La Fundació vol donar a conèixer els projec
inquietuds i voluntat d’implicació social,  ga
arribar:   www.vinclesfundacio.cat

les persones voluntàries tenen:

ent, la informació, la formació, l’orientació, el
erials necessaris per a l’exercici de les funcions

ecte per la llibertat, la dignitat, la intimitat i es

ol·laborant en l’elaboració, disseny, execució i
seus estatuts o normes d’aplicació.seus estatuts o normes d aplicació.
d’accident i malaltia derivats directament de

aracterístiques i pels capitals que s’estableixen

es despeses derivades de l’exercici de les seves

valor social de la seva contribució i disposar, si
va de la seva condició de voluntari.
eguretat i higiene adequades, en funció de leseguretat i higiene adequades, en funció de les
at.

organització on s’integren, respectant les seves

mació rebuda, sobre tot de dades personals i
voluntària. Respectar els drets dels beneficiaris

ial que pugui rebre del beneficiari o d’altres
ó. Utilitzar adequadament l’acreditació i els

les instruccions adequades a les finalitats que
ncomanades.
tes per la fundació per a les activitats i funcions

ctes i programes en que participa. Si teniu 
anes de participar i propostes , feu-nos–ho 

Gràcies


