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Missió i objectius

Estudiar, dissenyar,

ambiental i sostenibilitat,

ciutadana siguin recursos

Promoure l’establiment

propostes d’apoderament

col·lectius.

Fomentar la capacitació

Per fer-se 

Voluntari / amic/ga

juny 2016 

Fundació benèfica cultural 
inscrita al registre de 
fundacions de la Generalitat de 
Catalunya. Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques 
amb el núm 2633

www.vinclesfundacio.cat
vinclesfundacio@pangea.org

Fomentar la capacitació

d’intercanvi de sabers,

gestió ambiental.

Creació de xarxes d’intercanvi

vincles d’unió i d’acció

Creació i tutorització

Recursos Humans

El Patronat està format per:

Presidència Lluís 

Vicepresidència Montserrat 

Secretaria Ester 

Vocals Marta 

Ariadna Pomar i Leon

Ma Josep Prat i Malet 

Siscu

Equip tècnic contractat 

Arnau Mundet 

Darrera reunió general patronat : 29 d’agost 2015 a Vilanova de Sau 

Entitat adherida a:

objectius

executar i avaluar projectes privats o públics d’educació

sostenibilitat, en que els processos de participació i implicació

recursos i metodologies d’especial rellevància.

l’establiment de vincles entre persones i entitats, per crear i impulsar

d’apoderament per la reducció de la vulnerabilitat de persones i

capacitació d’individus i organitzacions amb la creació de grupscapacitació d’individus i organitzacions amb la creació de grups

sabers, per la socialització del coneixement i la millora de la

d’intercanvi i d’assessorament de projectes per tal de crear

d’acció comuns.

tutorització d’estratègies participatives per a la custòdia del territori.

Recursos Humans

El Patronat està format per:

Lluís Pagespetit i Blancafort 

Montserrat Blancafort i Coll

Ester Sanglas i Baulenas

Marta Palou i Aligué

Ariadna Pomar i Leon

Ma Josep Prat i Malet 

Siscu Ruiz i Garcia

Equip tècnic contractat a temps parcial:

Arnau Mundet Terricabras

Darrera reunió general patronat : 29 d’agost 2015 a Vilanova de Sau 



Educació
a l’escola

Recollida porta a porta. Municipi de Sant Vicenç de Torelló
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló proposa

municipi, el Porta a Porta. Per això s’ha fet

mes de maig. Activitat pedagògica a l’aula

porta i els avantatges d’aquests sistema a tots

De Font en Font- Aprenem de l’aigua-De Font en Font- Aprenem de l’aigua-
Participació amb la Societat Catalana d’Educació

Font, amb el suport del Dept. de Territori

Caixa”. Per tal d’esdevenir un programa d’abast

de les escoles també s’obre a qualsevol

rodona i sortida al barri del Coll de Barcelona

entitats.

Recollida porta a porta. Municipi de Sant Vicenç de Torelló
proposa el nou sistema de recollida de residus al

una acció didàctica i de comunicació a l’escola el

l’aula per explicar el nou sistema de recollida porta a

tots els alumnes del centre.

d’Educació ambiental amb el programa de Font en

Territori i Sostenibilitat i l’obra social de la fundació “La

d’abast nacional i a partir del curs 2014/15 a més

altre entitat o associació de Catalunya. Taula

Barcelona. En el segon any hi ha participat quinze



Itinerari al Volcà Montsacopa d’Olot
L’Entorn com espai d’aprenentatge. Educació

Tosca, s’ha realitzat un dossier pedagògic de

pel volcà.

Beques d’estiu. Educació en el lleure
Creació de 10 beques per tal de que els infants

companys, d’activitats de lleure educatiu

beneficiaris són escollits pels Serveis Socials

colònies i 8 de casal d’estiu.

Educació
al carrer

colònies i 8 de casal d’estiu.

Sortides i guiatges. Formatius/Interpretatius
Guiatges bimensuals comentats per presentar

Aula Ambiental “Bosc Turull”
En aquest equipament de l’Ajuntament de

per la SCEA, Societat Catalana d’Educació

maleta de recursos didàctics per a escolars.

Educació Ambiental. Amb la entitat d’educació ambiental

de les possibilitats didàctiques d’un passeig/itinerari

infants i joves de 6 a 14 anys pugin gaudir amb altres

educatiu els mesos d’estiu juliol i agost. Els nens/nes

Socials d’Osona; Aquest any han estat 2 beques de

Formatius/Interpretatius
presentar el projecte de custòdia de l’Erola.

de Barcelona al barri de Vallcarca/Gràcia i gestionat

Ambiental, s’hi ha col·laborat en la creació d’una

.



La Imatge de la Verge de l’Erola a Viladrau
Per quarta vegada un grup d’amics de l’Erola,

de Sant Martí de Viladrau. Mn, Joan Mir ha

i ha fet fer una fotografia en gran format que

Fira de la Castanya
S’ha gestionat i portat una petita exposició

sobre ela història dels pous i poues de neu

sortida gratuïta al camí dels pous de neu i roques

S’ha fet una parada a la Fira, organitzada

sorgits de donacions, amb els diners recollits

programa Erola. També s’ha fet un petit joc

dos premis, un cap de setmana a Viladrau,

pous de neus.

Participació

i responsabilitat social

pous de neus.

Pla Nacional de Valors. “el País creix quan
El Govern de Catalunya, sensible a aquest moment

conscient de la seva responsabilitat histórica,

decidir impulsar amb la societat civil una reflexió

sobre la realitat de lanostra societat, amb un

a inspirar i promoure una cultura cívica que

resposta adaptativa, des dels poders públics,

que té plantejats avui dia el nostre País. S’ha

sessions de treball per invitació de la Generalitat

TORRE BARÓ. Estudi d’intervenció per a la
Per encàrrec de l’àrea de medi ambient de

dinamització i desenvolupament estratègic

porta-ho a terme s’ha comptat amb l’aportació

ambiental reconeguts, en Joan Manel Riera

de la fundació en Lluís Pagespetit (pedagog)

Mundet.

Les Fonts que tenim
Voluntaris de la fundació participen al projecte

del Ter. A principis d’any, i ja en fa onze,

Viladrau i tres de El Brull, es porten a Torelló

municipis d’Osona es fa un estudi de l’estat

de les fonts per purins creix o minva. Podeu

l’espai web del GDT.

Viladrau
l’Erola, han portat, el mes de maig, la imatge a l’església

ha manifestat que no es farà cada any aquesta actuació

que s’ha col·locat a l'església.

exposició de l’Ass. Montseny Actiu, del municipi de Montseny

neu al Montseny. Arran d’aquesta exposició s’ha fet una

roques de glaç de les Agudes.

pel grup de voluntariat, ha servit per a vendre llibres

recollits es destinen a les beques d’estiu i a continuar el

joc de les diferencies, entre els acertants s’han sortejat

Viladrau, per gentilesa de l’alberg Santa Marta i un guiatge als

quan les Persones Creixen”
moment i

histórica, el 2011 va

reflexió profunda

un Projecte orientat

que doni una

públics, als grans reptes

S’ha participat en tres

Generalitat.

la valorització socio-ambiental
de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha fet un estudi de

estratègic del nou equipament de Nou Barris Torre Baró. Per a

l’aportació i col·laboració de dos professionals de l’educació

Riera (Biòleg) i l’Oscar Cid (Psicòleg) a més del president

(pedagog). S’ha comptat amb la redacció tècnica de l’Arnau

projecte “les fonts que tenim” del GDT, Grup de Defensa

onze, es recull una mostra de tres fonts del terme de

Torelló al laboratori Prat i juntament amb totes les dels

l’estat de l’aigua. Una manera de saber si la contaminació

Podeu consultar els resultats de totes les analítiques a



Programa EROLA. Acord de custòdia

Proposta d’APS, Aprenentatge Servei o

secundària del Col·legi l’Escorial de la

agrupaments escolta.

Programa amb acord de custòdia amb

i el Bisbat de Vic. Hi han participat divuit

554 persones.

Data Activitat

10/11 gener Trobada de Caps 

18 gener Sortida excursionista (mensual)

31gener1febrer Grup mitjà / transport materials

2 febrer Educació APS Curs d’educadors

28/30 març Mitjans / Transport material

29 d’abril Intercanvi / visita

2/3 maig Neteja marges riera

16 maig 4a. vinguda de la imatge al poble

21/22 maig Viu el Parc

8 i 21 juliol Activitats lleure / Colònies estiu

26 juliol Jornada de treball voluntariat26 juliol Jornada de treball voluntariat

26/27 juliol Sortida excursionista

5/6 agost Travessa excursionista

22 agost ’15 MMM’ festival música muntanya

3 setembre Neteja i transport materials

3 d’octubre Trobada amics Leonard Cohen

4 d’octubre Arranjar gotera reposició teules

8 d’octubre Conèixer el programa Erola

17 d’octubre Custòdia i ecoturisme

17 octubre Visita a l’ermita Naixement Erola

7 novembre Guiatge comentat

14/15 novem Ascensió Matagalls i portar teules

28/29 novem Neteja. Ascensió al Matagalls

23 Activitats 18 entitats

Programa EROLA. Acord de custòdia

o Servei a la Comunitat, amb alumnes d’educació

ciutat de Vic. Treballs cooperatius per part dels

la propietat de l’ermita, la parròquia de Viladrau

divuit entitats amb vint-i-tres activitats i un total de

Entitats implicades Participants

Agrupament Escolta Palamosí 6

Sortida excursionista (mensual) Osona Camina 106

materials Agrupament escola de Salt 20

Educació APS Curs d’educadors Tosca / Parc Natural ZVG 15

Mitjans / Transport material Agrupament Escolta Palamosí 9

Espai de dones -Sabadell- 27

MIJAC Santa Eugènia de Berga 11

imatge al poble Ass. Dones Ass Excta. i Casal 18

ESC La Baumeta Sta Ma Besora 13

lleure / Colònies estiu Centre Santa Marta 65

Jornada de treball voluntariat Fundació Vincles 3Jornada de treball voluntariat Fundació Vincles 3

Esplai Guineueta BCN 28

Esplai Chanut del Clot BCN 25

muntanya FINA / Ajuntament Viladrau 10

PROBIKE 12

Cohen 4at Leonard Cohen walking weekend 45

Arranjar gotera reposició teules voluntariat 4

ESC Els Pinetons La Garriga 42

Arrèlia XCT 10

Visita a l’ermita Naixement Erola Grup Sabadell 47

Osona turisme Diputació BCN 13

ortar teules Grup escolta Palamosí 9

Neteja. Ascensió al Matagalls AEIG La Claca  Cassà de la Selva 16

Activitats 18 entitats 554



Reutilització
L’hospital Universitari de Vic, forma part

gestió ambiental. Uns dels residus que genera

medicaments. A Fundació Vincles hi hem

material.

Repartim aquests "porta provetes", via assessors

escoles verdes- als centres d’Anoia, Osona,

Consoci per la gestió de residus del Consell
Conscients de la importància del treball

innovació, l’equip tècnic del Consorci ens

2014-2020, redactada conjuntament per

termini. Aquests projectes tenen com a

Sostenibilitat

termini. Aquests projectes tenen com a

criteris innovadors de gestió dels residus

d’altres supòsits, d’una distribució territorial

es fa la gestió d’aquests residus.

2a. Setmana Europea de custòdia “Viu la
En el marc de l’acord de custòdia s’ha portat

l’ermita de l’Erola. Les obres de millora molt

Anuari de la sostenibilitat del CST
S’ha participat a l’Anuari per la Nova Cultura

del Centre per la Sostenibilitat Territorial.

Una publicació que pretén ser un instrument

i comunicació per tal de fer una societat més

Un referent de moviments en defensa del

per tal de publicar-hi alternatives al model

Proposta interpretativa del
Balneari del Porcar. Tortosa
Participació en la conceptualització

i descripció interpretativa de

cinc nous elements, un mirador,

un tòtem vertical i dos panell

horitzontals.

part del Club EMAS, entitats certificades per una millor

genera són unes caixes porta provetes o envasos de

hem trobat un nou ús, i per tant allargar la vida del

assessors territorials de les escoles del programa –

Osona, el Bages, Moianès i el Berguedà.

Consell Comarcal del Vallès Oriental
constant i en equip i de la cerca de l’eficiència i la

ens encarrega una proposta tècnica de Pla d’Acció

per concretar projectes per desenvolupar a curt i mitjà

a objectiu principal l’adaptació a escenaris nous i aa objectiu principal l’adaptació a escenaris nous i a

residus municipals, que poden anar acompanyats, entre

territorial nova i complementària i de les instal·lacions on

la Terra”
portat a terme una jornada de treball cooperatiu a

molt a poc a poc avancen.

Cultura del Territori

.

instrument d’investigació

més sostenible.

del Territori i experts

model actual.



Voluntariat

Segons la llei estatal del Voluntariat 6/1996 les persones

Els següents drets:

-Rebre, tant inicialment com permanentment,

en cas necessari, els mitjans materials necessaris

-Ser tractats sense discriminació, amb respecte per

-Participar activament en l’organització, col·laborant

dels programes, d’acord amb els seus estatuts o

-Rebre una assegurança contra els riscos d’accident

l’activitat voluntària, amb les característiques i pels

-Rebre el reembossament en concepte de les

activitats.

-Rebre el respecte i el reconeixement pel valor

sol·licita, de l’acreditació identificativa de la seva

-Realitzar l’activitat en les condicions de seguretat-Realitzar l’activitat en les condicions de seguretat

característiques concretes d’aquesta activitat.

Les següents obligacions:

-Acomplir els compromisos adquirits amb l’organització

finalitats i les seves normatives.

-Respectar la confidencialitat de la informació rebuda,

el decurs de la seva activitat voluntària. Respectar

voluntària.

-Rebutjar qualsevol contraprestació material que

relacionades amb la seva acció. Utilitzar adequadament

-Actuar de forma diligent i solidaria. Seguir

s’imparteixin en el decurs de les activitats encomanades

-Participar en les tasques formatives previstes

encomanades.

persones voluntàries tenen:

la informació, la formació, l’orientació, el suport i,

necessaris per a l’exercici de les funcions que se’ls assignin.

per la llibertat, la dignitat, la intimitat i es creences.

col·laborant en l’elaboració, disseny, execució i avaluació

o normes d’aplicació.

d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de

pels capitals que s’estableixen reglamentàriament.

les despeses derivades de l’exercici de les seves

valor social de la seva contribució i disposar, si així ho

seva condició de voluntari.

seguretat i higiene adequades, en funció de lesseguretat i higiene adequades, en funció de les

l’organització on s’integren, respectant les seves

rebuda, sobre tot de dades personals i privades, en

Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat

que pugui rebre del beneficiari o d’altres persones

adequadament l’acreditació i els distintius de la fundació.

les instruccions adequades a les finalitats que

encomanades.

previstes per la fundació per a les activitats i funcions



ESTAT DE COMPTES

Balanç de situació



Compta de pèrdues i guanys

ESTAT DE COMPTES

Fer-se amic/ga de la fundació

La Fundació vol donar a conèixer els projectes i programes en 

que participa. Si teniu inquietuds i voluntat d’implicació social,  

ganes de participar i fer propostes , feu-nos–ho arribar

www.vinclesfundacio.cat Gràcies

els projectes i programes en 

que participa. Si teniu inquietuds i voluntat d’implicació social,  

ho arribar:   

Gràcies


