Acta de l’assemblea ordinària de l’Associació d’Amics del
Jardí Botànic
Dissabte, 21de març de 2015
Masia del Jardí Botànic Històric (Av. Dels Muntanyans, s/n)
S’inicia en segona convocatòria a les 11.30 h

Presideix: Mercè Mestres, Presidenta de l’AAJBB
Actua com a Secretaria: Maria Jesús García Fàbregas, Secretaria de l’AAJBB
Assistents:
Enric Orús., tresorer
Jaume Pàmies, vocal representant del Jardí, que excusa al Dr. Montserrat, qui per motius professionals
no pot estar present
Socis numeraris: Jordi Abentín(389), Carlos Azofra(35) Amadeu Bitriu(731) Gloria Colominas(776) Ana
Maria Malo(738)Juan Bernardo Martín(774) Margarita Mauro(379) Jaume Morera(675) Susana
Rodríguez(670) Josep Roige(649) Elisabet Serrano(459) Emilio Vilaseca(48) Ana Maria Mestres(729)
Concepción Rovira(558) Albert Sánchez(626) Rosa Maria Vaques(735).
Voluntaris: Magda Sedó, Roser Cerdà, Lourdes Roca, Maria Rosa Sabater, Gemma Sas, Ferran Serra,
Assisteixen també Pere Casbas i Emilia Delgado, adscrits a l’Associació per motius laborals.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de les actes anteriors
Presentació de la Memòria del 2014
Informe econòmic de 2014 i aprovació
Pressupost 2015 i aprovació
Torn obert de paraules
La presidenta obre la sessió, dona la benvinguda i agraeix l’assistència.

1.

La secretaria, Maria Jesús García, llegeix l’acta de l’Assemblea Ordinària de 22
març 2014 i l’acta de l’Assemblea extraordinària de 25 octubre 2014. S’aproven ambdues actes.

2.

La presidenta fa un repàs de la Memòria 2014, lliurada a tots els assistents. Informa que hi
haurà un canvi en els punts del dia. Juntament amb la Memòria 2014 s’explicaran les activitats
previstes per l’any 2015.
Explica que s’han aconseguit molts dels objectius proposats pel 2014, entre ells: canvi de junta
directiva i dedicació més exclusiva al voluntariat. L’any ha estat bastant complicat en la gestió
interna. Tanmateix el canvi dels membres de l’antiga Junta a l’actual, a finals de l’any 2014, ha
estat en tot moment correcte i tranquil·la.
La presidenta elogia la tasca dels diversos grups de voluntaris la seva dedicació i
organització. Davant l’augment considerable de voluntaris ens hem donat a conèixer tan dins
com fora del jardí i ajudem a complir el consell del Dr. Josep Maria Montserrat de no quedarnos tancats.
Per tal de fer front a les despeses mínimes bàsiques de l’entitat s’ha reduït el servei
d’atenció als voluntaris iniciat al setembre, a càrrec d’una persona que en feia la coordinació i
que si és possibles es recuperarà al llarg de 2015. Mentrestant, la secretaria de la Junta
s’encarregarà personalment d’aquesta tasca.
Continua relacionant les activitats fora del recinte jardí:
•

Col·laboració amb l’Àrea Metropolitana en les visites a Parcs Metropolitans.

•
•

•

Conveni amb la Filmoteca de Catalunya per dur a terme el cicle “Paradís perdut”. S’han
comptabilitzat 1.562 espectadors entre els diferents horaris dels passis de pel·lícules
S’han programat quatre viatges a llocs d’interès paisatgístic i botànic al llarg de l’any i s’han
dut tots a terme amb el nombre necessari d’assistents per a fer-los rendibles. S’0ha
mantingut la tradició de que un d’ells es fes durant la segona Pasqua. Després de cada
viatge s’ha fet una enquesta entre les persones participants amb resultats molt
satisfactoris. Gràcies als viatges s’han donat d’alta 20 socis nous.
Sortides a espais amb jardins notables de la ciutat amb un total de 73 participants.

Destaca la importància de la nostra presència en altres entitats que ens demanen
consell i col·laboració.
En aquest moment, la secretaria de la Junta fa una breu explicació del canvi de criteri
de les concessions econòmiques rebudes per part del Consorci del Museu de Ciències Naturals.
Els darrers convenis des de 2012 s’han hagut de justificar com a subvencions durant el segon
semestre de l’any 2014 i per tant subjectes a justificació, segons la Llei de Subvencions de
l’Estat, vigent actualment, la qual cosa ha motivat un bloqueig administratiu a l’entitat.
Continua la presidenta amb els projectes i propostes 2015:
•
•
•
•

Es mantindrà el ritme de viatges especialitzats.
Nou conveni amb la Filmoteca per fer un altra cicle. Concentrat en 10 dies.
la data serà per a finals de setembre. Pels socis hi hauran entrades gratuïtes.
Participació en la Brolla, butlletí que es publica tres vegades l’any, i en el qual mantindrem
la nostra col·laboració.
Col·laboració activa en la festa del Planta’t se prevista pel pròxim 7 de juny. Demana a les
persones voluntàries que hi participin. Hi haurà un seminari i trobada d’entitats dedicades
al “verd” promovent intercanvi d’experiències, presentació de ponències i al migdia música
per a tots a l’hort de la masia.

Explica les trobades amb el regidor del districte de Sants Montjuic a partir de les quals
es va aconseguir obtenir els plànols de nova senyalització de la muntanya i que va revisar
Jaume Pàmies. Es constata que malgrat la millora, continua havent-hi manca d’informació.
Sobre tot, intervé Pere Casbas, per accedir al Botànic Històric. Hi ha un problema afegit com
són els constants esdeveniments que se celebren a Montjuïc. Concretament fa pocs dies, un
diumenge no es va poder accedir al Jardí Botànic per una exhibició de bicicletes que, ocupant
els aparcaments, va també barrar el pas als accessos. Tot això queda reflectit amb la manca de
visitants i es comprova en les estadístiques mensuals. Els assistents demanen que es facin
gestions prop dels càrrecs que tenen competències en el tema.
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Informe econòmic 2014
El Tresorer explica la memòria econòmica 2014. D’una manera didàctica i entenedora
fa un resum del 2014. Es pot comprovar que hi ha un dèficit de 10.500 euros, provocat per la
manca de subvenció del Consorci del Museu de Ciències Naturals.
S’aprova l’informe econòmic 2014

4 . Pressupost 2015 i aprovació.
El tresorer explica la seva estratègia
a)INGRESSOS.
Administració
Cursos
Viatges
Varis
TOTAL Ingressos previstos 114.000 Euros
Dins la partida d’ingressos s’ha tingut en compte la subvenció del Consorci del Museu de
ciències. Quantitat que encara es desconeix.

b) DESPESES
Sous
Administració
Cursos
Viatges
Varis
TOTAL Despeses previstes: 114.000 euros.
Dins la partida despeses s’ha rebaixat el sou de la coordinadora dels voluntaris.
D’aquesta manera s’ha arriba al equilibri econòmic entre els ingressos previstos
despeses previstes.

i les

A continuació el tresorer exposa una sèrie de mesures econòmiques.
1a. Quotes. Actualització:
Diferenciar soci, jubilat i voluntari pel l’any 2015.
Augments diferenciats: de 20€ actuals passa a 22€, de 14€ a 15€
Novetat la quota voluntari de 5€ (bàsicament per cobrir l’assegurança)
S’aproven per unanimitat les noves quotes dels socis, socis jubilats i voluntaris
2a.Augmentar la nostra visibilitat.
Més propaganda i més activitats.
Ampliació del fullet que s’entrega a l’entrada del Jardí botànic i donar a
conèixer la Masia de l’ Històric també amb aquest mitjà.
3a. Donar a conèixer l’entitat a col·legis professionals, mútues, associacions,
asseguradores, centres cívics, etc, i també demana que els socis ho facin dins i fora de
l’ entorn familiar i professional.
4rt. Aconseguir sponsors patrocinadors.
A continuació explica la nova comptabilitat de l’any 2015 i elogia la tasca de l’Emilia,
secretària de l’AAJBB, persona molt vàlida i col·laboradora.
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A l’apartat de torn de paraules intervenen:
Jordi Abentín amb el comentari de per què no pujaven més les quotes. Se li contesta que no ho
creiem oportú. La pujada serà gradual.
Emilio Vilaseca felicita la nova junta per la tasca que du a terme.
Elisabeth Soriano, pregunta sobre les subvencions. Se li contesta que les subvencions
2015 de l’Ajuntament ja estan decidides en totes les àrees i pendent sortir en el BOP.
Juan Bernard Martin, pregunta per què no es venen més productes. El tresorer
explica el problema d’ingressos per les compres i l’activitat de la nostra associació declarada
sense ànim de lucre.
Jaume Pàmies intervé per excusar al Dr. Josep Maria Montserrat que no ha pogut
assistir a l’Assemblea per motius professionals. També explica als assistents les obres que es
duran a terme a partir de finals de març en l’edifici de serveis del Jardí botànic, que suposarà
una ampliació important d’aquest espai i tindran una durada prevista fins fi d’any. De segur això
provocarà alguns canvis d’ubicació temporal d’espais utilitzats pels voluntaris o la mateixa
administració. En tots els casos l’associació serà informada degudament.

S’aixeca la reunió a les 13.10 hores per començar la Festa de la Primavera amb la participació
de la coral Tessel·la i un petit refrigeri.

Acords presos:
Augment de quotes
Petició als òrgans competents que la línia 150 de bus faci una parada més propera a l’entrada
del Jardí, entre les parades de la institució Sant Pere Claver i l’Institut Botànic.
Trasllat als òrgans competents la petició de senyalització del Jardí Botànic Històric des de la Pl.
Espanya.

Barcelona, 21 de març 2015

Maria Jesús Garcia
Secretaria de l’entitat

