
  L’experiència consisteix en...

Per aconseguir…
Crear un espai/equipament al Parc Natural, que permeti la 
inclusió social de diferents col·lectius vulnerables en risc i en rics 
d’exclusió social, principalment infants i joves .

Núria Canals, Lluís Pagespetit, Núria Cruset
vinclesfundacio@gmail.cat

Transforma el  territori perquè...
Habilitem un nou equipament i recurs educatiu en un indret singular del 
Parc Natural del Montseny. Els participants al projecte, amb la seva 
interacció amb els diferents espais, objectes i materials, construeixen els 
seus propis aprenentatges.  Els professionals de l’educació i de la 
participació, tenen la funció de facilitar i organitzar el context en el qual es 
produeixen aquests aprenentatges en benefici mutu.

Valorem l’experiència...
Malgrat queda molt per fer, sobretot en la implantació d’una explícita  i 
continuada voluntat política per part dels direnets actos, valorem 
postivament el nivell d’empoderament aconseguit i la xarxa de compicitats 
en el transcurs de l‘experiència.

Els recursos utilitzats són...
Acord de custòdia, programa de voluntariat i creació de programacions 
didàctiques per a cada grup usuari.  Els treballs de rehabilitació es fa amb 
implicació individual i col·lectiva. S’apliquen criteris de sostenibilitat iels 
materials que s’utilitzen, majoritàriament, són de la zona, procedents del 
reciclatge i la reutilització. Els centres i entitats que hi ha participat fins el 
dia d’avui són : l’ESC Els Castanyers, ESC El Roure Gros, Aula de Natura 
Santa Marta CIEP, Ass. Excta. de Viladrau, Casal d’estiu d’Espinelves, Casal 
dels Infants del Raval de Barcelona i l’Agrupament Escolta Sant Cugat de 
Salt.

EROLA/ preservació, participació, intervenció

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

          Més informació:  www.vinclesfundacio.cat 

Intervenció de custòdia patrimonial per a la rehabilitació de la masoveria de l’ermita de l’Erola al municipi de Viladrau, Parc Natural del Montseny. Proposta 
iniciada el curs 2010/11, consistent en la realització, sense finalitat lucrativa, d’activitats socio-ambientals que fomentin la participació col·lectiva. Amb 
camps de treball per a joves a l'època d’estiu, activitats d’aprenentatge servei amb alumnes durant  el curs escolar, programa de voluntariat en caps de 
setmana amb públic adult i amb programes de responsabilitat social corporativa amb empreses.


