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prog ram a
erol a
El programa Erola s’ha clausurat. La rehabilitació i l’ús de la masoveria
per mitjà de camps de treball per a joves en risc d’exclusió social i per
entitats de lleure educatiu, ha permès adequar la planta baixa i una habitació al pis superior. La continuació del programa i l’ús gratuït de l’equipament per a entitats sense afany de lucre s’ha aturat per decisió del
Bisbat de Vic. En aquests deu anys hi han passat més de 2.588 infants i
joves i els materials i accessoris fruit de la col·laboració d’entitats i particulars ha estat superior a 15.000 € i l’aportació feta per part de la Fundació al Bisbat ha estat de 4.000 €. S’ha acomplert l’acord de custòdia
signat per a deu anys i, el Bisbat i la Parròquia, unilateralment han decidit no renovar-lo.
Participants 3 educadors i 37 joves, al 2020.

FORM ACIÓ
EN LÍNIA
S’han impartit 8 cursos de 30h. de durada:
-Ambients d’aprenentatge
-Treball per projectes
-Aprenentatge cooperatiu
-Aprenentatge basat en problemes
-Alumnat amb altes capacitats
-Escape room a l’aula
-Matemàtiques manipulatives a Ed. Infantil
-Matemàtiques manipulatives a Ed. Primària

Inscrits
936
361
375
228
55
261
59
34

Per al proper any s’ampliarà a 5 cursos nous i així l’oferta serà de 13.
-Projectes i recursos per a la sostenibilitat
-Mindfulness. Atenció plena a l’aula
-Educació visual i plàstica: recursos, tècniques i materials
-Expressió artística d’emocions i Landart
-Projectes d’aprenentatge i servei a la comunitat
Cursos reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per a mestres d’educació infantil, primària i secundària.
Aquest any s’han traduït al castellà per als docents del territori MEC
Ministerio d’Educación y Ciència.
Participants 2 pers. Contractades i 2.309 participants.
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EXPOSICIÓ

“Montseny 40 anys de conservació i educació ambiental”
Exposició de la Diputació de Barcelona-Girona i el Zoo, realitzada l’any
2019 en motiu del 40è aniversari de la creació de la 1a escola de natura
de l’estat a Can Lleonart a la Vall de Santa Fe. És una exposició que estem
itinerant pels municipis del Parc natural reserva de la Biosfera del Montseny. S’han de fer unes 21 itinerancies per tota l’àrea d’influència del
Parc. Durant aquest any s’han portat a terme vuit.
Participants 2 pers. Contractades.

prog ram a
DE FONT EN FONT
Com cada any i ja n’ha una dotzena, es fa la recollida de mostres a tres
fonts del municipi, per participar al programa del GDT Grup de Defensa
del Ter, (Les Fonts que tenim) en el seguiment de la qualitat de l’aigua de
les fonts d’Osona. La font Rupitosa, font del Noi Gran i font de l’Avi.
Participants 3 voluntaris.
Dues sortides matinals de tasques de voluntariat en col·laboració amb el
Consorci del Parc Natural de Collserola i La Casa de l’Aigua de Trinitat
Nova, a la Font Nova de Canyelles i l’altre per arranjar el camí de la Font
de l’Alba.
Participants 1 tècnic i 10 col·laboradors / voluntariat.
Presentat expedient per concórrer a un ajut pel projecte de Font en Font.
Per adequar i ampliar la proposta en el marc de l’APS l’Aprenentatge
Servei i/o Servei Comunitari, area de l’educació secundària obligatòria
(No ha estat concedida). Malgrat tot el treball de l’adequació del dossier
i guia didàctica s’ha realitzat.
Participants 1 tècnic / voluntariat.

GUIATGES A L’ENTORN
DE VILADRAU -MONTSE NY
Per agrair a l’esforç i compromís d’educadors i personal sanitari en motiu
de la pandèmica del coronavirus, s’han portat a terme vuit guiatges
d’inscripció gratuïta, els caps de setmana dels mesos de juliol i agost.
Participants 1 tècnic 75 assistents.
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CONVENI
MANCOMUNITAT LA PLANA

Conveni de col·laboració amb la Mancomunitat de municipis La Plana,
(serveis socials) per tal de que infants i joves puguin rebre ajuts econòmics per a casals d’estiu, colònies o camps de treball. Per aquest any
excepcionalment i degut a l’emergència sanitària per la covid-19, s’han
concedit beques a tots els inscrits i 110 infants de 3 a 12 anys han estat
els beneficiaris dels casals d’estiu. S’ha realitzat a dos espais diferents al
Casal del Sagrat Cor (pla de Monfalcó) i al convent de les Gnes. Dominiques (nucli urbà).
Participants 12 monitors/educadors i 110 infants.

FIRA DE
LA CASTANY A

Programa aturat per la pandèmia del virus (covid-19). S’ha participat
amb aportacions a les dues reunions per repensar la Fira de La Castanya.
Participants 2 tècnics.

GRAN RECAPTE
D’ALIMEN TS
Programa aturat per la pandèmia del virus (covid-19). S’ha fet difusió de
la proposta de recapta monetària.

DIÀLEGS/ TAULES DE DEBAT
3r SECTOR AMBIENTA L
Amb col·laboració amb la SCEA Societat Catalana d’Educació Ambiental i
la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova de Barcelona s’ha portat a terme la 4a
jornada (En línia).
4. Jornada AIGUA, COMUNITAT I SOSTENIBILITAT
L’1/12/2020. Per parlar de la gestió, la investigació, la participació i la
biodiversitat a l’entorn de l’aigua. Amb la voluntat d’identificar propostes d’acció i afavorint aliances i complicitats en l’ús sostenible d’aquests
recurs.
Joaquim Calafí. Arquitecte i Màster en Tecnologies de la informació Geogràfica. Director de l'Àrea de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs.
Marc Ordeix. Biòleg i Doctor en Gestió Forestal i del Medi Natural.
Membre de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar (UCCVic-UdG).
Quim Pèrez. Portaveu de la Plataforma Aigua és Vida, d’Ecologistes en
Acció.
Participants 1 tècnic 20 inscrits.
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APRENENTATGE SERVEi
/ SERVEI A LA COMUNITAT

Amb la FADF’s, Federació d’Agrupacions Forestals d’Osona s’ha portat a
terme la creació d’una proposta didàctica dirigida als centres educatius
de la comarca, per tal que els estudiants de secundària puguin escollir
l’opció de realitzar el servei comunitari am la Federació el curs 2020/21.
Participants 3 tècnics 10 docents.

ASSOCIACIONISME
I VOLUNTARIAT
S’ha col·laborat amb la revista “estrip” publicació mensual que promou la
difusió de les activitats de les entitats solidàries d’Osona.
El 13/11/20. Es va participat a la Jornada de l’Associacionisme i el Voluntariat, (en línea) organitzat pel Dept. de Treball Afers socials i Famílies el
13 de novembre.
Participants 2 tècnics.

Nous projectes
i programes 2021
Programa WET
S’ha signat un acord amb el programa WET Water Education Today, per
formar part d’una xarxa d’entitats d’àmbit mundial, per promoure activitats pedagògiques sobre l’aigua. Programa reconegut per l’UNESCO. La
Fundació és el representant d’Europa sud d’aquest programa. Està previst fer la presentació el primer trimestre de l’any 2021.

Segon servei
És una proposta per donar una segona vida a les pilotes de tennis. Conveni de col·laboració amb entitats esportives de la comarca i escoles
d’educació infantil primària i secundària de la Catalunya Central.
Participants 4 tècnics.
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COMPTES ANUALS
INGRESSOS
TOTAL
Cursos de formació on-line
Exposició Montseny
Diàlegs Ambientals
Ajuntament Arenys de Munt
Drets d’autor Ed Farell
Donacions
Tallers didàctics

100.141,54 €
89.280,16 €
3.223,44 €
5.997,77 €
1.200,00 €
72,66 €
120,00 €
247,51 €

DESPESES
TOTAL
96.466,52 €
Formadors
58.163,98 €
Gestió itinerància Exposició Montseny
2.901,06 €
Diàlegs ambientals. Gestió organització i ponents 9.970,00 €
Escola Natura del Corredor Arenys de Munt
960,00 €
Llibres (Farell)
266,03 €
Subvencions beques casals estiu
9.420,80 €
Material estiu casals i samarretes
982,28 €
Guiatges docents i sanitaris
573,75 €
XAEC Xarxa Educació i Comunitat
707,20 €
Despeses oficina i gestoria
283,36 €
Comunicació Pangea
120,45 €

les actuacions de la fundació han implicat/
participat a unes

2.604 persones
Fundació Vincles, participació, educació i sostenibilitat
Va nèixer el 2010 i és una entitat benèfica cultural inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, Direcció General
de Dret i d’Entitats Jurídiques, amb el núm. 2633

entitat adherida a:

