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Fomentar la capacitació

d’intercanvi de sabers,

gestió ambiental.

Creació de xarxes d’intercanvi

vincles d’unió i d’acció

Creació i tutorització

Patronat

Presidència Lluís 

Vicepresidència Montserrat 

Secretaria Ester 

Vocals Marta 

Ariadna Pomar i Leon

Ma Josep Prat i Malet 

Siscu

Recursos Humans

Tècnic contractat a temps parcial:

Darrera reunió general patronat : 22 d’abril 2017 a Vic

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

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

col·lectius.

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.

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

a temps parcial: Arnau Mundet i Terricabras

Darrera reunió general patronat : 22 d’abril 2017 a Vic



Educació
a l’escola

Dóna més vida a les Joguines. Municipi de Manlleu
Creació d’un mercat de joguines amb les escoles del municipi. Poc abans de la 

diada de la festivitat de Reis es crea un mercat d’intercanvi de joguines per a 

fomentar la reutilització i el reciclatge. Participants cinc centres (350 alumnes). 

Visitem i aprenem a la deixalleria. Vialnet
Creació d’una guia didàctica per a les visites escolars a la instal·lació de la 

deixalleria.

Ambientalització d’entitats
S’ha participat en un curs on-line promogut per la XVAC, Xarxa de Voluntariat de 

Catalunya, sobre ambientalització i bones practiques de sostenibilitat, destinat a 

membres d’entitats sense afany de lucre. (10 participants).

Dóna més vida a les Joguines. Municipi de Manlleu
Creació d’un mercat de joguines amb les escoles del municipi. Poc abans de la 

diada de la festivitat de Reis es crea un mercat d’intercanvi de joguines per a 

fomentar la reutilització i el reciclatge. Participants cinc centres (350 alumnes). 

Vialnet/ Ajuntament de Vic
Creació d’una guia didàctica per a les visites escolars a la instal·lació de la 

promogut per la XVAC, Xarxa de Voluntariat de 

i bones practiques de sostenibilitat, destinat a 

membres d’entitats sense afany de lucre. (10 participants).



Educació
al carrer

Recollim i desmuntem les joguines velles. Ajuntament de Tavèrnoles
Taller per a fer menjadores pels ocells i desmuntar joguines velles per a fomentar el 

reciclatge,  la reutilització i els diferents materials (9 participants).

Els nostre residus i el porta a porta. Prats de Lluçanès
Creació i realització de tallers a les escoles del municipi per a explicar i entendre la nova 

proposta de recollida selectiva porta a porta (200 alumnes).

Sortides i guiatges. Formatius/Interpretatius
Guiatges comentats presentació del programa de custòdia de l’Erola. També dins el Guiatges comentats presentació del programa de custòdia de l’Erola. També dins el 

programa –Arrèlia- s’han portat a terme guiatges amb finalitat 

recursos al programa de l’Erola i al projecte de boscos terapèutics (15 participants)

Beques d’estiu. Educació en el lleure 
Creació de 7 beques per tal de que els infants i joves de 6 a 14 anys pugin gaudir amb 

altres companys, d’activitats de lleure educatiu. Els beneficiaris són escollits pels  Serveis 

Socials. 1 ajut durant el curs escolar, i 6 els mesos d’estiu (juliol i agost); 3 beques de 

colònies i 3 de casal d’estiu.

Recollim i desmuntem les joguines velles. Ajuntament de Tavèrnoles
Taller per a fer menjadores pels ocells i desmuntar joguines velles per a fomentar el 

reciclatge,  la reutilització i els diferents materials (9 participants).

Els nostre residus i el porta a porta. Prats de Lluçanès
Creació i realització de tallers a les escoles del municipi per a explicar i entendre la nova 

proposta de recollida selectiva porta a porta (200 alumnes).

Sortides i guiatges. Formatius/Interpretatius
Guiatges comentats presentació del programa de custòdia de l’Erola. També dins el Guiatges comentats presentació del programa de custòdia de l’Erola. També dins el 

s’han portat a terme guiatges amb finalitat ecoturística per aportar 

recursos al programa de l’Erola i al projecte de boscos terapèutics (15 participants)

beques per tal de que els infants i joves de 6 a 14 anys pugin gaudir amb 

altres companys, d’activitats de lleure educatiu. Els beneficiaris són escollits pels  Serveis 

Socials. 1 ajut durant el curs escolar, i 6 els mesos d’estiu (juliol i agost); 3 beques de 



Participació

i responsabilitat social

Fem Festa, Fem Parc
Creació d’una proposta de guiatge teatralitzat. Amb el Parc Natural del Montseny i els 

equipaments d’educació ambiental. Als municipis del Parc dins el marc de la festa 

major. S’ha participat als municipis de Montseny i Viladrau (150 participants).

equipaments d’educació ambiental. Als municipis del Parc dins el marc de la festa 

major. S’ha participat als municipis de Montseny i Viladrau (150 participants).

Fira de la Castanya
S’ha fet una parada a la Fira, organitzada pel grup de voluntariat, ha servit per a 

vendre llibres sorgits de donacions, amb els diners recollits es destinen a les beques 

d’estiu i a continuar el programa Erola.  S’ha creat un racó dels contes, per explicar el 

conte d’en Drau o de com podia haver arribat el castanyer a Catalunya. Tres sessions 

amb uns 60 participants.

Setmana de la Natura
Des de la Xarxa de Custòdia del Territori i la Xarxa de voluntariat ambiental, amb el 

suport del Govern de Catalunya, s’organitza a tot el país i durant la primera setmana 

de juny la “setmana de la natura”. En aquesta edició s’ha promogut i patrocinat la 

neteja i col·locació d’una placa a la Font de Fontanelles de la Finca de 

Martí Boada ha estat el padrí. (55 participants).

Recapta d’ALIMENTS
El mes de novembre es va participar a la campanya “gran recapta d’aliments” . El grup 

de voluntariat (4 pers.) varen propiciar i recollir uns 300 kg d’aliments que es varen 

portar al magatzem de Càritas de la ciutat de Vic.(110 beneficiaris).

De Font en font aprenem de l’aigua
S’ha continuat el treball de voluntariat per que centres docents i entitats coneguin i 

incorporin dades de les fonts properes al  inventari del programa. Podeu veure més 

informació a : www.defontenfont.cat

Creació d’una proposta de guiatge teatralitzat. Amb el Parc Natural del Montseny i els 

equipaments d’educació ambiental. Als municipis del Parc dins el marc de la festa 

major. S’ha participat als municipis de Montseny i Viladrau (150 participants).

equipaments d’educació ambiental. Als municipis del Parc dins el marc de la festa 

major. S’ha participat als municipis de Montseny i Viladrau (150 participants).

S’ha fet una parada a la Fira, organitzada pel grup de voluntariat, ha servit per a 

vendre llibres sorgits de donacions, amb els diners recollits es destinen a les beques 

d’estiu i a continuar el programa Erola.  S’ha creat un racó dels contes, per explicar el 

o de com podia haver arribat el castanyer a Catalunya. Tres sessions 

Des de la Xarxa de Custòdia del Territori i la Xarxa de voluntariat ambiental, amb el 

suport del Govern de Catalunya, s’organitza a tot el país i durant la primera setmana 

de juny la “setmana de la natura”. En aquesta edició s’ha promogut i patrocinat la 

neteja i col·locació d’una placa a la Font de Fontanelles de la Finca de Masvidal. En 

Martí Boada ha estat el padrí. (55 participants).

El mes de novembre es va participar a la campanya “gran recapta d’aliments” . El grup 

de voluntariat (4 pers.) varen propiciar i recollir uns 300 kg d’aliments que es varen 

portar al magatzem de Càritas de la ciutat de Vic.(110 beneficiaris).

S’ha continuat el treball de voluntariat per que centres docents i entitats coneguin i 

incorporin dades de les fonts properes al  inventari del programa. Podeu veure més 



Data Activitat Entitats implicades

5 març Conèixer el projecte Grup L’ESPLAI 

17/18 maig Activitat escolar ZER
ESC Els Castanyers i ESC El 

Gurri

28 maig Preparació altar/aplec Amics de l’Erola

26 juny Travessa excursionista Esplai Trobada de Barcelona

29 juny Travessa excursionista
Grup Indrets de Sant Hilari 

Sacalm

Activitats de lleure 

Programa EROLA
Programa amb acord de custòdia amb la propietat de l’ermita, la parròquia de 

Viladrau i el Bisbat de Vic.

Proposta d’APS, Aprenentatge Servei o Servei a la Comunitat. Treballs 

cooperatius per part dels agrupaments escolta. Hi han participat divuit entitats 

amb vint-i-tres activitats i un total de 554 persones.  Aquest 2016 s’ha portat a 

terme el 6è camp de treball amb persones de la Fundació Pare Manel del 

districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona.

4/29 juliol
Activitats de lleure 

colònies/casals
Centre Santa Marta 

17-22 juliol 6è Camp de treball Fundació Pare Manel  BCN

25-16 juliol Travessa excursionista Esplai 

8 d’octubre Curs dibuix naturalístic Santi Salles

14  Activitats 11 entitats

Entitats implicades Participants

Grup L’ESPLAI Bcn 7

ESC Els Castanyers i ESC El 

Gurri
55

Amics de l’Erola 14

Esplai Trobada de Barcelona 57

Grup Indrets de Sant Hilari 

Sacalm
35

Programa amb acord de custòdia amb la propietat de l’ermita, la parròquia de 

Proposta d’APS, Aprenentatge Servei o Servei a la Comunitat. Treballs 

cooperatius per part dels agrupaments escolta. Hi han participat divuit entitats 

tres activitats i un total de 554 persones.  Aquest 2016 s’ha portat a 

terme el 6è camp de treball amb persones de la Fundació Pare Manel del 

districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona.

Centre Santa Marta 70

Fundació Pare Manel  BCN 10

Esplai La Fera Tarrassa 32

Santi Salles 11

291



Sostenibilitat

Reutilització
L’hospital Universitari de Vic, forma part del Club EMAS, entitats certificades 

per una millor gestió ambiental. Uns dels residus que genera són unes caixes porta 

provetes o envasos de medicaments. A Fundació Vincles hi hem trobat un nou ús, i 

per tant allargar la vida del material.

unes 700 unitats via assessors territorials de 

verdes- als centres d’Osona, el Bages, 

alumnes)

Contractats

1 Tècnic  (4 mesos /temps parcial)

RECURSOS HUMANS/Implicats/beneficiaris

L’hospital Universitari de Vic, forma part del Club EMAS, entitats certificades 

una millor gestió ambiental. Uns dels residus que genera són unes caixes porta 

provetes o envasos de medicaments. A Fundació Vincles hi hem trobat un nou ús, i 

Repartim aquests "porta provetes", aquest any 

unes 700 unitats via assessors territorials de les escoles del programa -escoles 

als centres d’Osona, el Bages, Moinès, Anoia i Berguedà. (4 centres/ 108 

Voluntariat Beneficiaris

18 pers. 1.369 pers.

RECURSOS HUMANS/Implicats/beneficiaris



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

Voluntariat

El 23 de juliol de 2015, el ple del Parlament de Catalunya

voluntariat, primera normativa específica que regula l'acció voluntària

La Llei del voluntariat té per objectiu regular el model català de voluntariat

“divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme

a agents de transformació social”.

El text defineix les persones voluntàries, i estableix

l’entitat en el marc de la qual exerceix la seva activitat i els de les

l’acció voluntària.

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

-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.

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.

Parlament de Catalunya va deixar aprovada la Llei de 

voluntariat, primera normativa específica que regula l'acció voluntària a casa nostra.

regular el model català de voluntariat i la finalitat de 

“divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat i donar-los suport com 

estableix els seus drets i els seus deures així com els de 

l’entitat en el marc de la qual exerceix la seva activitat i els de les persones destinatàries de 

seva condició de voluntari.

seguretat 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



Compte de perdúes i guanys

ESTAT DE COMPTES

Fer-

La Fundació vol donar a conèixer 

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

ganes de participar i fer propostes , feu

www.vinclesfundacio.cat

-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


