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executar i avaluar projectes privats o públics d’educacióexecutar i avaluar projectes privats o públics d’educació
ibilitat, en que els processos de participació i implicació
ursos i metodologies d’especial rellevància.

ent de vincles entre persones i entitats, per crear i impulsar
ament per la reducció de la vulnerabilitat de persones i

tació d’individus i organitzacions amb la creació de grupstació d individus i organitzacions amb la creació de grups
rs, per la socialització del coneixement i la millora de la gestió

d’intercanvi i d’assessorament de projectes per tal de crear
ió comuns.

ó d’estratègies participatives per a la custòdia del territori.
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Programa 3D
Per quart any consecutiu, des de la Fundac

Educació

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 coneix
se de manera participativa a l’aula i al centr
Aquest any no hi ha hagut centres interessa

16a. edició Festa de l’arbre, Viladrau
S’ha organitzat per encàrrec l’ajuntament
educatives a l’ESC Els Castanyers i divulgativ

Beques d’estiu. Educació en el lleure (educ
Creació de 12 beques per tal de que els inf
companys, d’activitats de lleure educatiup y ,
beneficiaris són escollits pels Serveis Soc
colònies i 9 de casal d’estiu.

Casal d’agost ajuntaments Espinelves/Vila
Trenta nens/nes de 5 a 14 anys. Han part
amb travessa de tres dies a la comarca d’Os
secció infantil EL CAU per practicar esports
muntanya i excursionisme. En aquesta ocy q
Comarcal d’Osona pel desplaçament i part

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‐
re mitjançant la pràctica participativa.
ats, es manté però la signatura de conveni.

de Viladrau la 16a festa de l’arbre, amb activitats
ves pel públic adult a l’Arborètum dels Vernets.

cació no formal)
fants i joves de 6 a 14 anys pugin gaudir amb altres
u els mesos d’estiu juliol i agost Els nens/nesj g /
cials d’Osona; Aquest any han estat 3 beques de

adrau
icipat al casal, durant la primera quinzena d’agost,
sona, amb col∙laboració de l’Ass. Excta. de Viladrau,
s; basquet, natació, hípica, piragüisme, bicicleta de
asió s’ha comptat amb una subvenció del Consellp
de les activitats esportives.



Sortides i guiatges. Formatius/Interpretatiu
Guiatges comentats presentació del program

De Font en Font‐ Aprenem de l’aigua‐
Participació amb la Societat Catalana d’Ed
Font, amb el suport del Dept. de Territori
Caixa”. Per tal d’esdevenir un programa d’abCaixa . Per tal d esdevenir un programa d ab
les escoles també s’obre a qualsevol altre e
sortida al barri del Coll de Barcelona. En e
d’entitats.

“Ens ho mengem tot”
Campanya d’educació alimentaria per no ma
Proposta a demanada de l’àrea d’EA i medi a
sostenibles) amb 50 centres pilotsostenibles) amb 50 centres pilot.

Viu el Parc
Organització i participació a la trobada esco
municipis del Parc Natural del Montseny i d
de la Diputació de Barcelona i Girona,
educatives per tal de compartir i conèixer u
part dels alumnes dels municipis integrant
creació de l’agenda escolar pels alumnes decreació de l agenda escolar pels alumnes de

us
ma de custòdia de l’Erola.

ucació ambiental amb el programa de Font en
i Sostenibilitat i l’obra social de la fundació “La
bast nacional i a partir del curs 2014/15 a més debast nacional i a partir del curs 2014/15 a més de
entitat o associació de Catalunya. Taula rodona i
el seu primer any hi ha participat una dotzena

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

olar dels alumnes de 5è d’educació primària dels
el Parc del Castell de Montesquiu. Un programa
que consisteix en una matinal amb activitats
una mica millor els espais naturals protegits per
s als ENP. Un dels resultats de la trobada és la
Cicle SuperiorCicle Superior.



Boscos usos , mirades, paisatges
Participació a la jornada de treball per de
usos (socials, productius, ecològics, es
s'atribueixen als paisatges forestals i agrof
gestió i intervenció això com reflexionar

Participació

gestió i intervenció, això com reflexionar
paisatgístics contemporanis.

La Imatge de la Verge de l’Erola a Viladrau
Per tercera vegada un grup d’amics de l’Er
de Sant Martí de Viladrau. S’ha fet també
col∙laborar en la construcció d’una escola
efp@horizon‐pk.org) s’han recollit 110,00

Fira de la Castanya
La parada a la Fira organitzada pel grup
calendari solidari , amb els diners recolli
programa Erola.

Ambientalització d’entitats. Com ser més
A iniciativa de Xarxa de Voluntariat de Ca

tit t d l t t bi t l Aentitats del tercer sector ambiental. Aqu
interessades en ambientalitzar (fer un ús
generi el menor impacte possible al me
desenvolupa.

Calendari solidari 
En Josep Bécares col∙labo
entusiasta, ha estat el cr
calendari solidari, en el q
aportacions econòmique
empreses. Aquesta actua
programa de beques de 
de l’estiu. 

ebatre la relació existent entre els diferents valors i
stètics, espirituals, terapèutics o identitaris) que
forestals de Catalunya i proposar‐ne noves formes de
a l’entorn del paper del bosc en els nous referentsa l entorn del paper del bosc en els nous referents

u
rola, han portat, el mes de maig, la imatge a l’església
un sopar solidari a la plaça major amb la finalitat de
al Pakistà –Education for Pakistan‐ Horizon (horizon‐
euros.

p de voluntariat, ha servit per a vendre llibres i el
ts es destinen a les beques d’estiu i a continuar el

eficients
atalunya, s’ha participat en la creació d’un curs per a

t té l’ bj ti d d i l tit tuest curs té l’objectiu de donar eines a les entitats
més eficient dels recursos, treballar de forma que es
edi) el seu dia a dia i els projectes i activitats que

orador 
reador del primer 
que hi han fet 
es, vint‐i‐sis 
ació ha finançat el  
lleure educatiu  



Programa EROLAPrograma EROLA

Programa amb acord de custòdia amb
i el Bisbat de Vic.
Proposta d’APS, Aprenentatge Servei o
secundària del Col∙legi l’Escorial de la
Viladrau amb sopar popular ‐a la plaça
dels agrupaments escolta. Hi han par
total de 257 personestotal de 257 persones.

Data Activitat
27 febrer 2014 Treball cooperatiu
9 d’abril APS Aprenentatge Serve
14/15 d’abril Treball cooperatiu
17 d’abril Sortida excursionista
19/12 d’abril Transports materials
29 d’abril Cartells portes interiors29 d abril Cartells portes interiors

10 de maig
Treball cooperatiu 
3a. Romiatge. vinguda d
imatge al poble. 

13 de juny Sortida tècnica per conè
el programa

14/15 de juny Treball cooperatiu
8/10 de juliol 5è camp de treball

16/17 de juliol Sortida d’estiu 

4/5 d’agost Sortida d’estiu

10 d’agost Sortida per conèixer el 
programa

15‐agost Va Acampada infantil

27/setembre
4/octubre

2a. setmana Europea de
custòdia del territori 
2 jornades Treball coope

any 2014 15  activitats

la propietat de l’ermita, la parròquia de Viladrau

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
ticipat setze entitats amb quinze activitats i un

Entitats implicades participants

Amics de l’Erola (Viladrau) 4
ei Col∙legi l’Escorial (Vic) 21

Casal Els Bitxos (Canet de Mar) 17
El Cau “Casal infantil” (Viladrau) 21
Amics de l’Erola 6
Escola Sagraduada (Maó) 22Escola Sagraduada (Maó) 22

e la  Amics de l’Erola/Vincles 
Fundació 12

èixer  Assemblea XCT, 
Xarxa Custòdia Territori 15

Programa voluntariat famílies 7
Centre Santa Marta 17
Ass ADSIS Parròquia SantaAss. ADSIS Parròquia Santa 
Marta de València  32

Casal Chanud Sant Roc 
(Badalona) 25

1r. Festival de música MMM
Música de Muntanya M’agrada 27

Ajuntament Espinelves/Viladrau
Ass. Excta. De Viladrau 25

e 

eratiu

Voluntariat (adults)
6

16 entitats  257



Reutilització
L’hospital Universitari de Vic, forma par
gestió ambiental. Uns dels residus que
medicaments. A Fundació Vincles hi he
material

Sostenibilitat

material.
Repartim aquests "porta provetes", via
escoles verdes‐ als centres d’Osona, el B
caixes pels a llapis i/o colors, o com a ‐m
i o a l’hort escolar.

CONAMA Congrés Nacional de Medi Am
Amb una beca atorgada per la Xarxa d
fundació va assistir al Congreso naciofundació va assistir al –Congreso nacio
novembre. Aspectes com mesurar
programes, treball previ amb la col∙l
productes, indicadors, cultura col∙labo
interessos comuns són moments compa

Viure i conviure vora el riu
Conjuntament amb l’Escola de Natura d
CST ens varem presentar a la convocCST, ens varem presentar a la convoc
sostenibilitat que convoca la Generali
capacitar un sector de la població loc
prevenció de riscos i vulnerabilitats
voluntaris i la creació de tres itineraris n
rol i la programació de tres jornades qu
capacitació entorn el paper dels sisteme
Ter Ripollès‐Osona i al Maresme. Aquest

2a. Setmana Europea de custòdia
En el marc de l’acord de custòdia s’ha p
l’ermita de l’Erola. Les obres de millora m

rt del Club EMAS, entitats certificades per una millor
genera són unes caixes porta provetes o envasos de
em trobat un nou ús, i per tant allargar la vida del

assessors territorials de les escoles del programa –
Bages, Anoia i Berguedà. Les escoles les utilitzen com a
mini garbells‐ per fer el compost que utilitzaran al jardi

mbient
de Custòdia del Territori XCT, un representant de la
nal del medio ambiente de Madrid del 24 al 27 denal del medio ambiente‐ de Madrid del 24 al 27 de
la sostenibilitat, validar projectes per esdevenir
ectivitat, intel∙ligència col∙lectiva, cicle de vida de
orativa i sobretot trobar‐se i parlar de projectes i
rtits amb altres companys i professionals.

del Corredor ENC i el Centre sostenibilitat Territorial,
catòria d'ajuts per a programes d’educació per a lacatòria d'ajuts per a programes d educació per a la
itat de Catalunya. Proposta de participació per a
cal vers la convivència amb els cursos fluvials i la
associades, mitjançant un procés dinamitzat amb
no senyalitzats, una exposició, l’adaptació d’un joc de
ue recullin un seguit d’accions de reflexió, formació i
es riberals a tres indrets, al riu Garona‐ Vall d’Aran, al
t projecte no ha reeixit.

portat a terme dues jornades de treball cooperatiu a
molt a poc a poc avancen.



ESTAT DE COMPTES

Balanç de situació

Compta de pèrdues i guanys



El Voluntariat

Segons la llei estatal del Voluntariat 6/1996 les p

Els següents drets:Els següents drets:
‐Rebre, tant inicialment com permanentment,
en cas necessari, els mitjans materials necessari
‐Ser tractats sense discriminació, amb respecte
‐Participar activament en l’organització, col∙lab
dels programes, d’acord amb els seus estatuts o
‐Rebre una assegurança contra els riscos d’accid
l’activitat voluntària, amb les característiques i p
R b l b t t d l‐Rebre el reembossament en concepte de le
activitats.
‐Rebre el respecte i el reconeixement pel valo
sol∙licita, de l’acreditació identificativa de la seva
‐Realitzar l’activitat en les condicions de se
característiques concretes d’aquesta activitat.

Les següents obligacions:
A li l i d i i b l’‐Acomplir els compromisos adquirits amb l’
finalitats i les seves normatives.
‐Respectar la confidencialitat de la informació r
el decurs de la seva activitat voluntària. Respe
voluntària.
‐Rebutjar qualsevol contraprestació material q
relacionades amb la seva acció. Utilitzar adequa
‐Actuar de forma diligent i solidaria. Seguir
s’imparteixin en el decurs de les activitats encom
‐Participar en les tasques formatives previste
encomanades.

Fer‐se amic/ga de la fundació

La Fundació vol donar a conèixer els projectes i pro
que participa. Si teniu inquietuds i voluntat d’implic
ganes de participar i fer propostes , feu‐nos–ho arri
www.vinclesfundacio.cat Grà

persones voluntàries tenen:

la informació, la formació, l’orientació, el suport i,
s per a l’exercici de les funcions que se’ls assignin.
per la llibertat, la dignitat, la intimitat i es creences.
orant en l’elaboració, disseny, execució i avaluació
o normes d’aplicació.
dent i malaltia derivats directament de l’exercici de
pels capitals que s’estableixen reglamentàriament.

d d i d d l’ i i d les despeses derivades de l’exercici de les seves

r social de la seva contribució i disposar, si així ho
a condició de voluntari.
eguretat i higiene adequades, en funció de les

i ió ’i lorganització on s’integren, respectant les seves

rebuda, sobre tot de dades personals i privades, en
ectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat

ue pugui rebre del beneficiari o d’altres persones
adament l’acreditació i els distintius de la fundació.
les instruccions adequades a les finalitats que

manades.
es per la fundació per a les activitats i funcions

ogrames en 
cació social,  
ibar:   
àcies


