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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·lectiva, 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. 

 

Gran part de 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: es combina energia solar tèrmica amb una caldera de gas i s’aprofita 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 

 
 

Aquest any s’han dut a terme una important inversió en obres al alberg per tal de fer 

manteniment i realitzar diverses millores en les actuals instal·lacions, a més de començar 

un projecte nou per tal de fer funcional una sala gran que pugui acollir grups per a la 

realització d’activitats. 
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Mapa d´ubicació del mas El Negre i El Camí de Vidabona 

 
 

elcami.cat 
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2. Activitats realitzades 
 
Tot i les dificultats d’aquest any 2020, la Fundació Vidabona ha seguit oferint activitats i 
tallers de forma continuada. Degut a les restriccions sanitàries creixents al llarg de l’any 

no s’han pogut realitzar la totalitat de les activitats i tallers previstes, tot i així, el  bagatge 

final es molt positiu, tant per al nombre d’activitats que s’han pogut dur a terme, com per 

l’acollida que totes elles han tingut.  

També cal fer especial menció a la nova creació dels Grups-Llavor al Febrer de 2020. 

Una iniciativa per a la creació de projectes que treballen a nivell social amb la finalitat de 

posar en pràctica els diferents valors sota els que s’ha creat i que promou la Fundació, 

molts d’ells inspirats en el llegat de Xirinacs. 

A més a més, aquest any la Fundació ha sigut donada d’alta al cens d’entitats de 
foment de la llengua catalana, mitjançant la RESOLUCIÓ CLT/2548/2020, de 13 

d'octubre. Aquest pas suposa beneficis fiscals addicionals per a tots aquells que facin 

donatius, ja siguin esporàdics o recurrents.  

 

Tallers i activitats realitzades l’any 2020 
 

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

Vidabona. 

- Realització de dos tallers de Globàlium. 

- Realització de tres recessos de meditació i natura. 

- Realització d’una caminada de Vidabona. 

- Dinamització i difusió d’activitats a través de les xarxes socials: Facebook i 

Instragram. 

- Publicació de vídeos al canal de Youtube del Negre. 

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

- A l’alberg s’han realitzat activitats organitzades per persones externes afins amb el 

projecte, com són: 
o Realització d’un taller de ioga, natura i consciència femenina. 

o Realització de dos tallers de formació de dona medicina i guia de rituals. 

o Tallers sobre els senyals del cos, dels somnis i senyals diürns. 

 



 

8/20 

Breu ressenya de les activitats organitzades per la Fundació Vidabona 
 

Retirs de meditació, natura i gastronomia: camí interior a la plenitud 
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 Globàlium: un mapa mental global de la realitat 
Eixamplant el nostre mapa mental recorrerem els diferents espais i territoris de la 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Tallers de formació de dona medicina i guia de rituals. 
Formació sobre les pràctiques ancestrals ritualístiques que ens ofereix eines molt 

transformadores de cara a afrontar els continus canvis de les nostres vides, donant un 

sentit i orientació a la transformació interna que suposen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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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3. Actuacions de millora a l'alberg rural El Negre 
 
Aquest any s'han realitzat actuacions d'adequació de les instal·lacions per instal·lar 

una caldera de gas de més potència a fi de cobrir les necessitats tèrmiques dels nous 

espais per a activitats dels usuaris, així com per un millor aprofitament energètic de la llar 

de foc.  

 
S'ha realitzat el forjat i obertures d'una sala d'activitats. La creixent demanda de grups 

d'una sala espaiosa per fer-hi activitats així com la necessitat de major espai entre 

persones per les noves circumstàncies sanitàries, ha creat la necessitat de cobrir una 

antiga cord amb forjat a fi de poder completar properament els acabats interiors i fer 

funcional aquest espai polivalent per a realitzar-hi activitats de grups. 

 

L'afluència de visitants i caminants a aquest privilegiat espai del Ripollès a preus 

assequibles creix gradualment -a excepció dels caps de setmana de confinament- per la 

creixent necessitat tant de contacte respectuós amb la natura, com per visitar el Ripollès i 
comarques veïnes des del format de senderisme i d'aquesta manera conèixer el territori, 
la seva cultura i realitat social d'una forma més experiencial. Observem que oferir 

servei d'allotjament, manutenció i espais per activitats en aquest punt central de la Vall 

d'Ogassa, facilita molt l'activitat i visites al seu entorn immediat i pobles propers. 

 
Es preveu poder continuar aquest any 2021 amb el projecte de la sala polivalent i 

esperem poder finalitzar-la mitjançant les següents actuacions: 

 

• Interior i tancaments 

• Cobertura terrat sostre sala 

• Barana de protecció 

• Pedra façana exterior 

• Calefacció i accessoris 

• Tractament de la fusta 



 

12/20 

Mostra fotogràfica de les actuacions realitzades:  
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4. Grups-llavor temàtics i grups de suport 
 
Els GRUPS-LLAVOR són projectes que treballen a nivell social per posar en pràctica 

els diferents valors que promou la Fundació Vidabona. La participació es oberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els grups temàtics creats des del febrer de 2020 són: 

 
1. Educació. 

Té per finalitat difondre els valors i hàbits del diàleg i el consens i la vocació i 

plenitud als infants i adolescents. 

Es fa a través d’eines com el taller de diàleg i consens (base de tota comunitat 

humana i d’una nova democràcia participativa) i el taller de vocació i plenitud 

(tant individual com col·lectiva). 

Els formats són diversos: 

o colònies d’estiu al mas El Negre 

o tallers als centres educatius 

o colònies d’hivern al Negre per a centres educatius 

o formació a educadors,… 
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2. Democràcia participativa i acció no-violenta.  

A més de promoure tallers de diàleg i consens per adults, entitats i comunitats, 

membres de la Fundació Vidabona impulsen i participen en l’aplicació d’una 

democràcia deliberativa i referendària a tot el país a través de la iniciativa 

www.sompobleidecidim.cat 

 
3. Camí a la plenitud. 

Grup que recull recursos de pràctica quotidiana per una espiritualitat basada en 

l’alliberament del subjecte i la realització personal i col·lectiva a través dels 

respectius dons i vocacions. 

 

4. Documentació. 

Grup que realitza l’edició d’àudios de les diferents temàtiques del llegat de 

Xirinacs per posar-los a l’abast de tothom. Transcripció d’àudios, etc. 
5. Globàlium. 

Difusió d’aquest sistema de pensament global de Lluís M. Xirinacs i creació de 

materials pedagògics. 

 
6. Projecte de rehabilitació del santuari de Santa Maria de Vidabona. 

Projecte que vol crear una xarxa de complicitats comarcal per evitar que s’acabi 

d’enrunar i rehabilitar aquest santuari del s. XI que Xirinacs fa símbol de la 

plenitud nacional. 

Aquest grup es troba en fase inicial. 

 

7. Xarxa de centres i projectes afins. 
Aquest grup pretén establir sinèrgies i col·laboracions entre centres i projectes 

afins. Es preveu que s’activi en un futur proper. 

 

A més d’aquests grups temàtics, la Fundació compta amb els següents grups de suport 

funcional: 

 
8. Comunicació 

Difusió i promoció de les activitats i valors a les xarxes socials, butlletins, web, 

etc. 

 

http://www.sompobleidecidim.cat/
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9. Grup d’Actuacions al Negre (GAN) i equip Coordinador de les Actuacions al 
Negre (CAN). 
Jornades de voluntariat de caps de setmana col·laboratius en format d’intercanvi 

de feina per l’estada (fer llenya, desbrossar, senyalitzar itineraris, manteniment, 

suport a cuina,…) 

 
10. Suport a la gestió administrativa. 

La Fundació Vidabona compta amb el suport administratiu, comptable, etc. d’una 

entitat afí que li ofereix aquest servei gratuïtament. Compta també amb 

l’assessorament d’un grup de suport administratiu i financer. 
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5. 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. 

 Tots els que us heu allotjat al mas com a hostes. 

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

 Els socis-col·laboradors que ajudeu als objectius del Negre amb una quota 

econòmica (us recordem que us la podeu desgravar fins a un 80% de la base del 

IRPF a la vostra declaració de la renda. A partir d’aquest any serà possible una 

deducció extraordinària per ser l’entitat acollida al cens de foment de la llengua 

catalana, obtenint una deducció extra del 15% de la quantitat donada) 

 Els més de 1.000 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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6. Objectius per l’any 2021 
 

La Fundació Vidabona es troba en un moment de transició, tant pel que fa al 
funcionament i estructura de la fundació com la gestió i activitats al mas Negre. 

Per a que es pugui produir aquest salt de creixement es posa de relleu la necessitat de 
replantejar les seves estructures i models de funcionament, a fi de fer sostenible la seva 
gestió, fer front a les necessitats de finançament i potenciar les activitats i projectes que 
són la seva finalitat i raó de ser. 

Aquestes necessitats es planteja cobrir-les a través dels següents objectius: 

1. Potenciant el rendiment, l’ocupació i les activitats dutes a terme al mas El Negre: 
• Promoció de l’alberg i sales de treball a grups d’activitats afins. 
• Promoció de la zona d’acampada 
• Promoció de les activitats de colònies al Negre per a infants i joves. 
• Promoció dels tallers de diàleg i consens i de vocació i plenitud a centres 

educatius i a formació de mestres i educadors. 
2. Completar aspectes estructurals de la casa i finca com: 

•  la nova sala gran 
• condicionament d’espais exteriors per a estada dels hostes i per a les 

activitats, 
• acabar de condicionar la zona d’acampada 

3. Renovar l’estructura organitzativa de la Fundació i el model de gestió del Negre 
d’acord amb aquests objectius. 
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7. Resultats econòmics exercici 2020 
 
Els ingressos obtinguts per la Fundació l’any 2020 per dur a terme les activitats citades 

han estat: 
Aportacions socis i donacions per valor de 10.389€. 

Facturació de serveis prestats per conceptes segons les seves finalitats fundacionals 

19.775,23€. 

Mentre que les despeses, incloent les amortitzacions del immobilitzat, han estat de 
35.524,63€. 

 

RESULTAT DE L’EXCERCICI 

INGRESSOS
Descripció TOTAL
APORTACIONS SOCIS COL·LABORADORS 5.889,00 
INGRÉS CONTRACTE PASTURES 2.018,00
DONACIONS 4.500,00
LLOGUER ALBERG EL NEGRE EXPLOTACIÓ 17.757,23
TOTAL INGRESSOS 30.164,23
DESPESES
MANTENIMENT I PROMOCIÓ ALBERG EL NEGRE 6.475,13
DESPESES ADMINISTRATIVES I D'ALTRES 5.276,65
IMPOSTOS I ALTRES TRIBUTS 1.218,58
AMORTITZACIÓ INMOBILITZAT MATERIAL 22.554,27
TOTAL DESPESES 35.524,63
ALTRES INGRESSOS FINANCERS 60,03
RESULTAT EXCERCICI 2020 -5.300,37    
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BALANÇ DE SITUACIÓ 
 
ACTIU TOTAL
INMOVILITZAT MATERIAL (MAS EL NEGRE) 459.353,96
COMPTES A COBRAR 3.452,61
INVERSIONS FINANCERES 20.000,00
TESORERIA 28.440,22

TOTAL ACTIU 511.246,79

PASSIU TOTAL
CAPITAL + RESERVES 111.496,51
RESULTAT EXERCICI -5.300,37
SUBVENCIONS I DONACIONS 179.087,15
PRÉSTECS I CRÈDITS 166.900,00
COMPTES A PAGAR 59.063,50

TOTAL PASSIU 511.246,79  
 
 


