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Missió i objectius

-Estudiar, avaluar, dissenyar i executar projectes privats o públics 
d’educació i sostenibilitat en el que sigui rellevant la participació i la 
implicació ciutadana en el seu procés.

-Realitzar activitats de formació permanent al professorat no 
universitari. Preferentment sobre aspectes d’educació formal i no 
formal per la capacitació sobre temes d’educació 
inclusivitat, la participació i el desenvolupament de les capacitats 
relacionals grupals

Per fer-se 

Voluntari / amic/ga

Juliol  2019 

Fundació benèfica cultural 
inscrita al registre de 
fundacions de la Generalitat de 
Catalunya. Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques el 
2010,  amb el núm 2633

www.fundaciovincles.cat
info@fundaciovincles.cat

relacionals grupals

-Fomentar la capacitació d’individus i organitzacions amb la creació de 
grups d’intercanvi de sabers per la socialització del coneixement i la 
millora de la gestió ambiental.

-Fomentar la creació d’un centre de documentació sobre processos de 
participació i la seva aplicació en la gestió i custòdia del territori.

Patronat

Presidència Lluís 
Secretaria Ester 
Vocals Marta 

Josep Ma Llorach 
Laura Pinar i Serra 
Ma Josep Prat i Malet 
Siscu

Darrera reunió general patronat: 7 de  juliol de 2019 a Viladrau

Entitat adherida a:

objectius

Estudiar, avaluar, dissenyar i executar projectes privats o públics 
d’educació i sostenibilitat en el que sigui rellevant la participació i la 
implicació ciutadana en el seu procés.

Realitzar activitats de formació permanent al professorat no 
universitari. Preferentment sobre aspectes d’educació formal i no 
formal per la capacitació sobre temes d’educació socioambiental, la 

, la participació i el desenvolupament de les capacitats 
grupals i personal.grupals i personal.

Fomentar la capacitació d’individus i organitzacions amb la creació de 
grups d’intercanvi de sabers per la socialització del coneixement i la 
millora de la gestió ambiental.

Fomentar la creació d’un centre de documentació sobre processos de 
participació i la seva aplicació en la gestió i custòdia del territori.

Lluís Pagespetit i Blancafort 
Ester Sanglas i Baulenas
Marta Palou i Aligué
Josep Ma Llorach i Garcia
Laura Pinar i Serra 
Ma Josep Prat i Malet 
Siscu Ruiz i Garcia

Darrera reunió general patronat: 7 de  juliol de 2019 a Viladrau



Educació
a l’escola i al carrer 

40 anys de l’Escola de Natura Can Lleonart
(1978-2018)
Per aquest motiu i per encàrrec del parc Natural del Montseny
Biosfera, s’ha editat un opuscle conmemoratiu.

L’Escola de Natura Can Lleonart va obrir 
la primera de Catalunya i de tot l’Estat espanyol i impulsada, entre d’altres, pel Zoo 
de Barcelona. El Director que tenia el Zoo de Barcelona en 
l’Antoni Jonch i Cuspinera i ja tenia al cap la idea que 
i que això seria fonamental per ajudar en la 
propers a Barcelona. Aquesta idea pionera, de sortir a la natura per educar 
protegir l’entorn, és el que posteriormentprotegir l’entorn, és el que posteriorment
Aquesta col·laboració entre el Zoo de Barcelona i
la Diputació de Barcelona així com també 
de Barcelona, va impulsar la creació de 
En aquell temps doncs, en Martí Boada (
col·laboradors van iniciar, per no dir inventar, 
Equip redactor (5 persones).

Cursos  on.line de formació a professorat

S’ha iniciat , sota la direcció de l’Ariadnna
Ambients d’aprenentatge, Treball per projectes
Aprenentatge cooperatiu. 
Cursos reconeguts pel Departament d’Educació adreçats a docents d’Educació 
Infantil, Primària i Secundària, i a educadors o qualsevol persona interessada en 
formar-se en l’àmbit educatiu. (80 participants).

Lleonart i d’educació ambiental al Montseny 

Per aquest motiu i per encàrrec del parc Natural del Montseny-Reserva de la 
Biosfera, s’ha editat un opuscle conmemoratiu.

L’Escola de Natura Can Lleonart va obrir les portes el 1978, en aquell moment era
la primera de Catalunya i de tot l’Estat espanyol i impulsada, entre d’altres, pel Zoo 
de Barcelona. El Director que tenia el Zoo de Barcelona en aquell moment era 

i Cuspinera i ja tenia al cap la idea que el Zoo havia de sortir del Zoo, 

en la conservació dels espais naturals 
propers a Barcelona. Aquesta idea pionera, de sortir a la natura per educar i 

posteriorment va ser l’inici de l’educació ambiental. posteriorment va ser l’inici de l’educació ambiental. 

entre el Zoo de Barcelona i
també amb l’equip de la Universitat Autònoma 

de de Can Lleonart com una escola de natura. 
, en Martí Boada (provinent del Zoo) i tot un equip de 

inventar, l’educació ambiental. 

professorat

l’Ariadnna Vilarrasa, i amb notable èxit quatre cursos ; 
projectes, Aprenentatge basat en problemes, i 

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació adreçats a docents d’Educació 
Infantil, Primària i Secundària, i a educadors o qualsevol persona interessada en 

se en l’àmbit educatiu. (80 participants).



Educació

Participació al Congrés Nacional d’Educació Ambiental
Participació al Congrés NEA que es va portar a terme a 
Girona  a la tardor, presentant tres experiències. (2 pers.)

Erola acord de custòdia per l’intervenció
A l’Erola es porta a terme una proposta amb metodologia d’Aprenentatge servei i 
Servei a la Comunitat, amb la finalitat de crear un espai que permeti la inclusió de 
diferents col·lectius en risc d’exclusió social.. Propostes d’educació 
sense finalitat lucrativa, que fomenten la participació col·lectiva.
Amb la Fundació Pare Manel es coorganitzen
estiuenca, petits treballs de rehabilitació i millora del refugi de l’Erola. 

Aigua i pedagogia. Aigües continentals i didàctica
En el marc del projecte de La Casa de l’Aigua de Trinitat Nova de Barcelona (Districte 
de Nou Barris) i el Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. La Societat Catalana d’Educació Ambiental, amb altres institucions i 
entitats; La Casa de l’Aigua, Diputació de Barcelona i la Càtedra de l’aigua 
(UVicCC/UdG), el museu de l’aigua de Lleida, l’aula d’entorn de 
Sant Hilari, entre d’altres promouen el projecte aigua i pedagogia. Una propostes per 
afavorir l’intercanvi i la divulgació de projectes d’educació ambiental i per a la 
sostenibilitat dins el marc del Memorial de l’aigua i els ODS (4,6,12,13 i 15). Aquesta 
proposta s’ha vehiculat per mitjà de quatre jornades territorials (Girona, Lleida, 
Tarragona i Barcelona), per la creació d’una xarxa sobre aigua, educació i comunitat, 
per a compartir recursos i aprenentatges.

Projecte interdisciplinar i d’aprenentatge entre nivells
Alumnes de primer batxillerat de l’Escorial (escola Vedruna) de Vic (Osona) han 
realitzen un treball interdisciplinari d’acció de millora de l’entorn (bassa) o una 
proposta d’intervenció en una bosc per proposar
per la recuperació d’un espai de refugi i hàbitat natural de molts amfibis (bassa) o 
proposta d’activitats amb la finalitat que crear
sensorials.
Els alumnes de Batxillerat varen fer aquest projecte interdisciplinari i de servei a la 
comunitat durant una setmana, a més de presentar
sortida pràctica fent de “guies-docents”, als seus companys de l’escola de quart 
d’educació primària.

al Congrés Nacional d’Educació Ambiental
Participació al Congrés NEA que es va portar a terme a 
Girona  a la tardor, presentant tres experiències. (2 pers.)

l’intervenció socio ambiental
A l’Erola es porta a terme una proposta amb metodologia d’Aprenentatge servei i 
Servei a la Comunitat, amb la finalitat de crear un espai que permeti la inclusió de 
diferents col·lectius en risc d’exclusió social.. Propostes d’educació socio-ambiental, 
sense finalitat lucrativa, que fomenten la participació col·lectiva.

coorganitzen camps de treball des del 2016, en època 
estiuenca, petits treballs de rehabilitació i millora del refugi de l’Erola. 

Aigua i pedagogia. Aigües continentals i didàctica
En el marc del projecte de La Casa de l’Aigua de Trinitat Nova de Barcelona (Districte 
de Nou Barris) i el Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. La Societat Catalana d’Educació Ambiental, amb altres institucions i 
entitats; La Casa de l’Aigua, Diputació de Barcelona i la Càtedra de l’aigua 

/UdG), el museu de l’aigua de Lleida, l’aula d’entorn de Sebes, Ajuntament de 
Sant Hilari, entre d’altres promouen el projecte aigua i pedagogia. Una propostes per 

i la divulgació de projectes d’educació ambiental i per a la 
sostenibilitat dins el marc del Memorial de l’aigua i els ODS (4,6,12,13 i 15). Aquesta 
proposta s’ha vehiculat per mitjà de quatre jornades territorials (Girona, Lleida, 
Tarragona i Barcelona), per la creació d’una xarxa sobre aigua, educació i comunitat, 
per a compartir recursos i aprenentatges.

i d’aprenentatge entre nivells
Alumnes de primer batxillerat de l’Escorial (escola Vedruna) de Vic (Osona) han 
realitzen un treball interdisciplinari d’acció de millora de l’entorn (bassa) o una 
proposta d’intervenció en una bosc per proposar-hi itineraris terapèutics. Un Projecte 
per la recuperació d’un espai de refugi i hàbitat natural de molts amfibis (bassa) o 
proposta d’activitats amb la finalitat que crear-hi propostes interpretatives i 

Els alumnes de Batxillerat varen fer aquest projecte interdisciplinari i de servei a la 
comunitat durant una setmana, a més de presentar-ho al ajuntament, han fet una 

”, als seus companys de l’escola de quart 



Participació

i responsabilitat social

Redacció de projectes

Col·laboració amb  estudiants de l’escola Vedruna
de  Vic i l’ornitòleg  Jordi Baucells, per estudiar la 
possibilitat de retornar les Òlibes al campanar i a 
l’Espai Montseny. (2 pers.)

Presentació de la ponència “Participació ciutadana en la gestió dels rius temporals”
el  mes de gener a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova / Nou Barris.  Realitzat en el 
marc de la quarta reunió de stakholders

Vincles entre la societat i la gestió del medi natural

l’Espai Montseny. (2 pers.)

Gran recapta d’aliments

Fira de la Castanya
La parada a la Fira, ha servit per a vendre 
“perles,  pellons i castanyots). 
continuar el programa Erola (200 Unitats).  
S’ha creat també un racó dels contes (gratuït), per explicar el conte d’en 
“Drau o de com podia haver arribat el castanyer a Catalunya” a càrrec del 
nostre patró Siscu Ruiz
Dos guiatges botànics de la mà de Josep Ma Llorach (botànic) durant els 
dos dies de la fira. Participants (

Dos guiatges “banys de bosc” la percepció i els sentits, a càrrec d’Arnau Mundet, durant 
els dos dies de la fira. Participants (28 persones).

Col·laboració amb  estudiants de l’escola Vedruna
de  Vic i l’ornitòleg  Jordi Baucells, per estudiar la 
possibilitat de retornar les Òlibes al campanar i a 

Presentació de la ponència “Participació ciutadana en la gestió dels rius temporals”
el  mes de gener a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova / Nou Barris.  Realitzat en el 

stakholders del projecte Life+TRivers. (1 pers.)

Vincles entre la societat i la gestió del medi natural

Organització al municipi de Viladrau de 
la recapta anual per la tardor. En 
aquesta edició es varen recollir 280 Kg. 
d’aliments. (2 pers.) 

La parada a la Fira, ha servit per a vendre les galetes de farina de castanya 
“perles,  pellons i castanyots). Amb els diners recollits es destinen a 
continuar el programa Erola (200 Unitats).  
S’ha creat també un racó dels contes (gratuït), per explicar el conte d’en 

o de com podia haver arribat el castanyer a Catalunya” a càrrec del 
nostre patró Siscu Ruiz. Tres sessions amb uns (80 participants).
Dos guiatges botànics de la mà de Josep Ma Llorach (botànic) durant els 
dos dies de la fira. Participants (30 persones).

Dos guiatges “banys de bosc” la percepció i els sentits, a càrrec d’Arnau Mundet, durant 
els dos dies de la fira. Participants (28 persones).



Les fonts que tenim 
Des de fa  un 15 anys es col·labora amb el 
mostra d’aigua de tres fonts del municipi, La 
Ametistes.  També es fa una breu fitxa per tal de fer
tots els municipis de la Comarca i el laboratori  Prat de Torelló en fa l'analítica. Una 
manera d’avaluar la qualitat de les aigües de la Comarca. Poden seguir
dades a l’espai web de l’entitat ecologista 

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 . Participants (4 centres educatius).

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 
vuite activitats i un total de 161 persones.  El 2018 s’ha portat a terme el 8è camp de 
treball amb persones de la Fundació Pare Manel del districte de Nou Barris de la ciutat 

Data Activitat

20 maig Arranjament campanar de cadireta

27 maig

D’Erola a Erola 

Preparació altar/aplec

Caminada d’Erola a Erola

2/30 de juliol Activitat de lleure colònies/casals 

4/29 juliol 8è camp de treball

11 novembre Sortida excursionista 

9 desembre Ecoturisme

8 Activitats  5 entitats

treball amb persones de la Fundació Pare Manel del districte de Nou Barris de la ciutat 
de Barcelona. Participació en la preparació de  l’ofrena floral a  l’altar en motiu de 
l’aplec. Restauració del campanar i col·locació de la campana.

Des de fa  un 15 anys es col·labora amb el GDT, Grup de Defensa del Ter, i es recull una 
mostra d’aigua de tres fonts del municipi, La Rupitosa, La del Noi Gran i de les 
Ametistes.  També es fa una breu fitxa per tal de fer-ne el seguiment. El GDT, ho fa de 
tots els municipis de la Comarca i el laboratori  Prat de Torelló en fa l'analítica. Una 
manera d’avaluar la qualitat de les aigües de la Comarca. Poden seguir-se aquestes 
dades a l’espai web de l’entitat ecologista GDT. Participants (3 voluntaris).

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 

Participants (4 centres educatius).

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 cinc entitats amb 

activitats i un total de 161 persones.  El 2018 s’ha portat a terme el 8è camp de 
treball amb persones de la Fundació Pare Manel del districte de Nou Barris de la ciutat 

Entitats implicades Participants

cadireta Ajuntament 2

Amics de l’Erola 18

Centre Santa Marta 110

Fundació Pare Manel Nou Barris Bcn 15

Guiatge grup Viladrauencs 15

Grup Arrèlia 4

163

treball amb persones de la Fundació Pare Manel del districte de Nou Barris de la ciutat 
Participació en la preparació de  l’ofrena floral a  l’altar en motiu de 

ó del campanar i col·locació de la campana.



Sostenibilitat

Recollida selectiva
Participació amb l’equip docent de l’Escola de Natura del Corredor, per
explicar a 4.200 famílies d’Arenys de Munt, els cubells per la recollida de la fracció 
orgànica.

Proposta interpretativa
A petició dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Tortosa, s’ha col·laborat en la 

Recursos 

humans/contractats

Entitats 

col·laboradores/

partenariat

1 (30 dies) 11

A petició dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Tortosa, s’ha col·laborat en la 
creació de plafons interpretatius al passeig de les tres cultures “Mirador de 
Tortosa”. (2 pers).

Preservem els hàbitats. La Riera Major
Participació amb l’Ass. de Pescadors de 
refugis per les truites de riu. (25 pers.)

RECURSOS HUMANS/Implicats/beneficiaris

Participació amb l’equip docent de l’Escola de Natura del Corredor, per distribuir i 
explicar a 4.200 famílies d’Arenys de Munt, els cubells per la recollida de la fracció 

dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Tortosa, s’ha col·laborat en la 

col·laboradores/

Voluntariat Beneficiaris

8 pers. 2.397pers.

dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Tortosa, s’ha col·laborat en la 
creació de plafons interpretatius al passeig de les tres cultures “Mirador de 

La Riera Major
. de Pescadors de Viladrau. Treure sorra  per facilitar els 

refugis per les truites de riu. (25 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 ECONÒMIC 2018 (tancament 31 -12-2018)      

INGRESSOS

TOTAL 23.622,19 €

SERVEIS I PROJECTES

Grup de natura Freixa (Flix) 180,34 €

Activitat APS (l'Escorial) 395,00 €

Fòrum EA (SCEA) 370,00 €

Centre per la Sostenbilitat Territorial 800,00 €

Arrèlia (guiatges Erola) 276,00 €

Can Lleonart (Diputació Barcelona) 3.380,00 €

"Tria Bé" Ajuntament d'Arenys de 

Munt 14.538,00 €

Tallers casa de l'Aigua (SCEA) 192,00 €

Programa XAEC 2.575,00 €

EROLA

Projecte Erola 363,40 €

Donacions per activitats 552,45 €

INGRESSOS-DESPESES +3.677,34 €

2018)      

DESPESES

TOTAL 19.944,85 €

Despeses oficina 462,30 €

Despeses desplaçament i altres 180,00 €

Reparacions i conservació 521,00 €

SERVEIS PROFESSIONALS IND.

Notari i gestoria 607,52 €

"Tria Bé" Escola Natura del Corredor 12.092,64 €

Camp de treball 1.150,00 €

"Can Lleonart" 2.465,29 €

NÒMINES

Nòmines 1.559,55 €

S.S empresa 491,17 €

Publicitat i relacions públiques 327,00 €

Ajust d'IVA (prorrata) 88,38 €

www.fundaciovincles.cat


