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1. Presentació de la Fundació Vidabona 
 

La Fundació  Vidabona  es una entitat sense afany de lucre amb l'objectiu de promoure el 

desplegament de la ruta de senderisme cultural El Camí, i en especial, el Camí de 

Vidabona, que va de Sant Joan de les Abadesses a Ogassa i Ripoll, connectant amb el 

Camí de Núria i Montgrony, en connexió amb la resta d'itineraris de la comarca. 

També el de difondre continguts innovadors adreçats al creixement personal vers una 

plena responsabilització i consciència col·leciva, a partir de llegats com el de Lluís Maria 

Xirinacs. 

 

Adopta el nom de Vidabona  pel fet de  tenir ubicat el seu centre a prop del Santuari de 

Santa Maria de Vidabona d’Ogassa (Ripollès) com a símbol de la seva finalitat 

fundacional. 

 

L’any 2010 es va dur a terme la compra de la finca Mas El Negre d’Ogassa (Ripollès, 

Girona). 

L’objecte del mas El Negre és oferir un espai per al descans, la connexió amb la natura i 

organitzar activitats que no s’ofereixen en altres centres, de caire cultural, turístic, formatiu 

i de natura, adreçades a tots els públics, tant persones individuals, com famílies, grups, 

grups d'educació en el lleure (escoltes, esplais), escoles i instituts. 

 

Les finalitats  del centre es poden concretar en:  

� Hostatgeria de caminants i altres residents. 

� Centre d’informació del Camí i d’informació turística-cultural de la comarca. 

� Espai per a cursos, seminaris, tallers, congressos, treballs en grup. 

� Biblioteca i aula d’auto formació. 

� Estades de recés i de recerca personal, creativa i artística 

 

Tota l’energia es  genera amb fonts renovables, amb el suport d’un generador per a 

necessitats puntuals. Principalment, es combina: 

� Corrent: energia solar fotovoltaica i hidroelèctrica (petita turbina a moguda per 

aigua corrent). Suport puntual d’un generador. 

� Calor: 100% renovable, mitjançant energia solar tèrmica i caldera de biomassa. 

Aprofitament de l’escalfor de la llar de foc per escalfar radiadors. 
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� Alts aïllaments tèrmics. 

� Sectorització de la calefacció per al seu ús ajustat a la demanda. 

� Aprofitament del calor desprès pel generador per escalfar aigua. 
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Accés a persones amb alguna dificultat. 

El Centre disposa d'espais accessibles per a persones amb dificultats de mobilitat. Com a 

part de les obres de rehabilitació, es van dur a terme moviments de terres a fi que 

l'accessibilitat millorés en tot l'entorn de la casa. 

Es disposa, a la planta baixa, d'una cambra de bany per a persones amb discapacitats. 

 

Mas El Negre 
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Mapa d´ubicació del mas El Negre i El Camí de Vidab ona 

 

elcami.cat 
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2. Suports i col·laboradors 
 

Les finalitats es poden dur a terme gràcies a molts suports: 

 

� Els participants als tallers i activitats que organitzem des del Negre. 

� La cinquantena de voluntaris actius del Grup d’Amics del Negre 

� Els primers socis-col·laboradors, que ajuden als objectius del Negre amb una quota 

econòmica que a més es pot desgravar en un 75% i que voldríem promoure que 

creixin. 

� Els més de 1000 simpatitzants que s’han inscrit per rebre informació de les 

activitats. 

 

Moltes gràcies a totes aquestes persones! Sense vosaltres no tindria sentit el projecte ☺ 
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3. Memòria de les activitats fundacionals realitzad es 
 

Tallers i activitats realitzades l’any 2019  

- S’han dut a terme tasques de manteniment de la senyalització del Camí de Vidabona. 

- Realització de tres tallers de Globàlium 

- Realització de tres recessos de meditació i natura 

- Realització de dues caminades de Vidabona 

- Realització de tres tallers d’interpretació dels senyals diürns, dels somnis i del cos 

- Realització de tres tallers de ioga, natura i consciència femenina 

- Realització de tres tallers de diàleg i consens al Casal d’estiu El Molí Petit de Sant 

Joan de les Abadesses (amb  16 nens i nenes per taller). 

- Jornades de voluntariat i intercanvi al llarg dels 3 caps de setmana. 

- Entre 10 i 20 voluntaris del Grup d’Amics del Negre han realitzat múltiples tasques de 

manteniment de l’alberg i el seu entorn: 

- Desbrossat de feixes i altres espais i condicionament  d’una zona d’acampada. 

- Condicionament d’una piscina pels infants. 

- Repintant de la fusta exterior de l’alberg 

- Elaboració i posicionament de rètols 

- Instal·lació d’una caseta amb wc i dutxes 

- Instal·lació de llums a l’exterior de l’alberg 

- Millora de la gestió de les xarxes socials: Facebook i Instragram. 

- Creació del canal de vídeos del Negre a Youtube 

- Inclusió dels itineraris a l’entorn del Negre a l’app d’El Camí i Wikiloc 
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Breu ressenya de les activitats  

 

Tallers de Globàlium  

Eixamplant el nostre mapa mental recorrerem els diferents espais i territoris de la 

realitat en base al Model Glonal de la Realitat de Lluís M. Xirinacs. 

 

 

 

Recessos de meditació i natura: camí interior a la plenitud 

En base al camí a la plenitud del Globàlium de Xirinacs, compaginem introduccions, els 

significats dels diferents mites nacionals ancestrals i de nova creació de la geografia 

ripollesa, meditacions i passejades en silenci. 
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Caminades de Vidabona 

Ruta de 4 dies que recorre la rica natura prepirinenca  en 4 etapes resseguint i 

reinterpretant els mites ancestrals i de nova generació de Xirinacs i Ramon Llull lligats a 

l’espectacular paisatge i geografia del Ripollès. 

 

 

 

 

Tallers sobre  els senyals diürns: sincronicitats 

Percebre aquells senyals significatius que la vida ens adreça de forma personalitzada 

com a orientació, guiatge o confirmació. 
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Retir de meditació i natura: camí interior a la ple nitud 

S’endinsa en el  fascinant camí interior a la plenitud entesa com a realització personal i 

col·lectiva a través d’estones de meditació, ioga, passejades per l’espectacular natura 

pirinenca del Ripollès, la riera, jocs simbòlics, contemplació del paisatge, introduccions 

a continguts filosòfics i temps lliure.  

 

 

 

 

Tallers de diàleg i consens al casal d’estiu El Mol í Petit de Sant Joan de les 

Abadesses(tres tallers amb 16 nens i nenes    per t aller). 

Aprendre a posar-nos d’acord des del diàleg en petits grups. 
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Taller de ioga femení 

 

Reflexions sobre cada etapa vital i cíclica i sobre les energies i potencialitats que les 

envolten. Es treballen en profunditat, l’úter, els pits i la respiració. 

 

 

 

 

 

  

Al llarg dels 3 caps de setmana  d’entre 10 i 20 vo luntaris del Grup d’Amics del           

Negre han realitzat múltiples tasques de mantenimen t de l’alberg i el seu entorn: 

- Desbrossat  de feixes i altres espais i condicionament  d’una zona d’acampada. 

-Condicionament d’una piscina pels infants. 

- Repintant de la fusta exterior de l’alberg 

-Elaboració i posicionament de rètols 

-Instal·lació d’una caseta amb wc i dutxes 

-Instal·lació de llums a l’exterior de l’alberg 
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- Millora de la gestió de les xarxes socials: Facebook i Instragram. 

- Creació del canal de vídeos del Negre a Youtube 

- Inclusió dels itineraris a l’entorn del Negre a l’app d’El Camí i Wikiloc 

 

Actuacions de rehabilitació 

A l’any 2019 s’han realitzat les següents actuacions: 

� s’ha habilitat una cabana auxiliar amb 3 dutxes i tres banys 

� s’han habilitat tres zones d’acampada 

� reparació dels degoters de la terrassa, que ha comportat haver de canviar tot el 

terra 

� neteja de la feixa frontal 

� habilitació d’abeurador com a petita piscina i fer tanca perimetral 

� senyalització d’itineraris de l’entorn 



 

14/15 

 

4.Resultats econòmics 
 

La comptabilitat de la Fundació la gestiona l’assessoria Consulting Cardedeu, c. Pere 

Mercader 41, baixos, 08440 de Cardedeu. 

Els ingressos obtinguts per la Fundació l’any 2019 per dur a terme les activitats citades 

han estat: 

Patrocinis per valor de 13.446,00 €. 

Facturació de serveis prestats per conceptes segons les seves finalitats fundacionals 

16.624,00 €. 

El compte d’explotació de l’exercici de la Fundació previst a la data de tancament 2019, 

es: 

 
FUNDACIO VIDABONA  

INGRESSOS    

Descripció   TOTAL 

PADRINS DEL CAMÍ   8.000,00 

INGRÉS CONTRACTE PASTURES   2.000,00 

DONACIONS   4.827,00 

TALLER   270,00 

LLOGUER ALBERG EL NEGRE EXPLOTACIÓ   14.354,00 

SOCIS VIDABONA   619,00 

TOTAL INGRESSOS   30.070,00 

DESPESES    

COMPRA DE MATERIALS, EQUIPAMENTS, OBRES   21.108,00 

ALTRES /VARIS   433,07 

ASSESSORIA CONSULTING   366,00 

Aportació a l'Associació Pas, Amics d'El Camí   8.000,00 

TOTAL DESPESES   29.907,07 

     

RESULTAT EXCERCICI 2019   162,93 
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FUNDACIO VIDABONA  

  

ACTIU TOTAL 

INMOVILITZAT MATERIAL (MAS EL NEGRE) 407.642,00 

COMPTES A COBRAR 10.915,00 

INVERSIONS FINANCERES (PRESTEC PAS) 13.234,00 

TESORERIA 20.009,00 

   

TOTAL ACTIU 451.800,00 

  

PASSIU TOTAL 

CAPITAL + RESERVES 36.950,00 

RESULTAT EXERCICI 162,00 

SUBVENCIONS 175.595,00 

PRESTECS 225.628,00 

COMPTES A PAGAR  13.465,00 

   

TOTAL PASSIU 451.800,00 

 

 

 

5. Inventari de béns 
 

1.- Finca del mas El Negre d’Ogassa (Ripollès, Girona). 

Valor de compra: 120.000 € 

Valor del projecte de rehabilitació (en curs): 305.000 € 

 

3.- Eines de manteniment de la finca: 

 1 motoserra d’ocasió. Valor: 400 € 

 1 desbrossadora de canya d’ocasió. Valor: 400 €. 

 


