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Presentem la memòria del desenvolupament de la nostra associació, des del grau d’assoliment dels
objectius fixats i presentant també les novetats que s’han produït i que creiem d’interès poder
incorporar a la nostra exposició. Esperem que l’any que comença ens doni l’oportunitat d’assolir nous
reptes.

Objectius generals
Enumeració dels previstos en la Memòria anterior i grau d’acompliment:

Millora de la coordinació entre diversos grups de voluntariat: el bon funcionament de la secretaria
tècnica ha permès tenir al dia el cens de persones associades, de voluntaris i la seva adscripció a grups
concrets, la correcta recepció de propostes i iniciatives, la participació en activitats del Jardí Botànic i
de l’Àrea Metropolitana. És a dir, s’ha aconseguit tenir un funcionament quotidià eficaç i coordinat. El
grup de fotografia ha sofert canvis en la seva organització i actualment està en fase de reorganització.
Esmentem la participació en la Mostra d’Associacions de la Mercè i en les dues edicions del Planta’t
com a exemples de participació del voluntariat en activitats que transcendeixen de les habituals
actuacions en la vida quotidiana del Jardí.
Millora de l’atenció al soci i ampliació dels seus avantatges: s’han enviat puntualment els carnets de
l’any i s’han concertat dues llibreries que ofereixen descomptes. S’han mantingut les trobades de cada
estació i canviat el format del dinar d’estiu a fi de fer-lo més participatiu. Mitjançant les eines
informàtiques s’envia puntualment la informació, malgrat això tenim constància de què encara hi ha
un nombre de persones associades sense connexió. Per aquest motiu es continuen fent algunes
trameses per correu.
Promoció de les visites al Jardí botànic històric: ampliació d’horari d’activitats a l’hort, activitats amb
voluntariat empresarial, exposicions a la Masia, desenvolupament del camp de treball.
Desenvolupament d’un jardí sensorial: és una realitat i és objecte de moltes visites. Pot ser l’embrió
del futur espai definitiu dedicat a etnobotànica en el Jardí.
Acord de manteniment de quotes: no s’ha incrementat cap quota d’associat ni s’ha demanat cap
esforç econòmic especial.
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Proposta d’activitats destacades pel 2012. Grau d’acompliment i resultats
comparatius amb l’any anterior
Concurs de fotografia a la primavera: promogut pel grup de fotografia ha comptat amb una
participació de 94 persones (49 el 2011) i la presentació de 340 obres (141 el 2011). Cal destacar que
gran nombre de participants no eren socis.
Exposició fotogràfica a la Masia: s’han exposat les fotografies d’Àngel Hernansáez , que era la prevista
en els nostres objectius. A partir de setembre s’han exposat els dibuixos sobre botànica de Tatiana
Musi, artista mexicana. L’hort ha estat la font d’ inspiració de l’obra. En aquest cas s’ha comptat amb la
col·laboració del Consolat de Mèxic.
La exposició d’Àngel Hernansáez es proposa itinerant per a municipis de l’Àrea Metropolitana.
Viatge al Kew Gardens: s’ha fet al maig amb l’assistència de 16 persones i comptant amb el guiatge de
John Robbs, voluntari de camp.
Camp de treball al juliol: han participat 9 persones i s’han construït els contenidors del jardí sensorial,
i s’han plantat les espècies considerades més rellevants per als objectius d’aconseguir un jardí
sensorial.
Activitats fora de l’àmbit del Jardí: hem desenvolupat un pla d’activitat als parcs de l’Àrea
Metropolitana, que ha permès donar a conèixer el jardí botànic i les activitats de l’associació.

Novetats
S’han iniciat les relacions entre l’associació i el nou consorci del Museu de Ciències Naturals, que
substitueix a l’ICUB com a organisme interlocutor. Creiem oportú exposar la dificultat que ha
representat per l’associació mantenir els compromisos derivats del conveni amb l’ICUB que amb l’any
molt avançat encara no havíem signat, ja que s’havia de fer amb el nou organisme. La conseqüent
transferència de fons no ha tingut lloc fins novembre. És aquest un dels motius pels quals hem viscut
moments de tensió per una tresoreria precària.
S’ha establert noves fórmules de col·laboració amb empreses que tenen plans de voluntariat propi.
Voluntariat d’aquestes empreses han dedicat una jornada o unes hores a l’hort i el seu entorn sota el
guiatge de persones de l’associació amb un resultat positiu. S’han donat a conèixer les instal·lacions i
s’ha practicat el treball en equip en un marc que no és l’habitual entre aquestes persones.
Per treballar en aquesta línia ens ha estat una experiència positiva l’haver participat en el Marketplace
ambiental celebrat el 16 de novembre al Jardí Botànic. Va ser la primera trobada d’aquest tipus
celebrada al nostre país i va permetre a entitats i empreses ( més entitats que empreses) mantenir uns
primers contactes, que poden donar fruits de col·laboració en un futur.
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Creiem que cal destacar la participació de l’associació en les dues jornades del Planta’t, i molt
especialment en la de tardor, en la qual i, per primera vegada, s’ha organitzat el mercat de productes
de proximitat. L’Associació va ser l’encarregada de la recerca de pagesos per a les parades.

Xifres
Nombre de socis 249 (265 el 2011)
Nombre de voluntaris 125 (90 el 2011)
Es fa evident que, per segon any consecutiu, es produeix un desequilibri entre persones que són
sòcies, paguen la quota i participen en allò que els interessa i les persones que són només voluntàries.
Aquestes en alguns casos són també sòcies però no majoritàriament. La reflexió que ens cal fer és la
de valorar com es pot mantenir l’augment d’assegurances, transport, eines i formació d’un nombre de
persones que va en ascens.
Al llarg del 2012 s’han realitzat activitats de voluntariat un total de 170 dies, el que suposa el 47%
dels dies que el Jardí Botànic està obert al públic.

Activitats pròpies de l’Associació
Visites guiades sota comanda: 26
Persones assistents: 636
Visites guiades d’acord amb el conveni, dissabtes i diumenges al matí
4t Concurs de fotografia: 94 participants
Viatge a Kew Garden, Londres: 15 participants
Assemblea General 11 de febrer: 15 assistents (un dels dies més freds de l’any)
Festa de Primavera: 65 assistents
Entrega de premis del 4t Concurs de fotografia: 40 assistents
Camp de treball, “Creació d’un Jardí Sensorial”, del 16 al 27 de juliol: 9 participants
Festa de Nadal: 70 assistents
Inauguració exposició Àngel Hernansáez: 70 assistents
Inauguració exposició Tatiana Musi: 100 assistents
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Tallers:
Taller de fotografia a càrrec d´Araceli Merino: 13 assistents
Taller de dibuix a càrrec de Tatiana Musi: 20 assistents
Sessió boletaire a càrrec dels Amics Josep Soler i Jaume Morera: 50 assistents

Jornades amb empreses:
Jornades de voluntaris: 2 (Voluntaris de Johnsons Control i de la Fundació Telefònica): 36 assistents

Activitats en col·laboració amb altres entitats

Visites a Parcs Metropolitans ( Can Mercader ): 5 , amb un total de 150 participants
Tallers de plantació a Parcs Metropolitans: 4, a Can Solei i Ca l´Arnús, al Parc de Torreblanca , al Parc
de les Aigües de Montcada i al Parc Nou del Prat del Llobregat: total 225 participants
Planta’t de primavera, 22 d’abril: 1.000 assistents
Planta’t de tardor, 28 d’octubre: 3.671 assistentes

Altres

Participació en la Mostra d’Associacions de Barcelona del 22 al 24 de setembre
Participació al 1r Marketplace ambiental, realitzat el 16 de novembre a l’Institut Botànic.
Adhesió al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012- 2022. Participació a l’acte d’adhesió i
signatura del document de compromís realitzat el 12 de desembre de 2012
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Ingressos i despeses

L’entitat es nodreix bàsicament de les quotes de persones i entitats associades i de la transferència de
fons del conveni signat amb el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Quantitats molt menors s’obtenen de venda de loteria, alguna publicació, cursos i tallers.
La decisió de no augmentar quotes a fi de no provocar baixes fa que els ingressos en aquest concepte
siguin baixos.
Pel 2013 tenim la commemoració del vintè aniversari de l’Associació com a fet a destacar.
Volem oferir als nostres socis i al públic en general el millor coneixement del Jardí i alhora ens
proposem entrar en contacte amb alguna empresa a fi d’entrar en el procés de treballar conjuntament
aspectes del voluntariat i del treball en equip que siguin mútuament satisfactoris.
En l’apartat de despeses, l’atenció de la secretaria tècnica i sobre tot la contractació de personal de
formació del voluntariat, s’enduu una part important del pressupost. La impossibilitat de contractació
per part del consorci de la persona que vigila i atén les visites de l’hort durant els primers mesos de
l’any, la intentem suplir des de l’associació, la qual cosa, com és obvi, redundarà en benefici dels
nostres socis i visitants, però intervindrà decisòriament en la nostra economia. Per tant, ens cal
treballar en l’obtenció de recursos des del primer dia de l’any.
Hi ha la proposta d’alguna persona associada de promoure la venda de planta etnobotànica recollida
del Jardí en època de poda, secada i envasada.
Aquesta, com altres iniciatives, estan en fase d’estudi amb la direcció del Jardí.
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RECULL DE FOTOGRAFIES:

Camp de treball 2012:

“Creació d´un Jardí Sensorial”
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Mostra Associacions a Plaça Catalunya: Festes de la Mercè 2012

Sessió Boletaire:
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Jornada Voluntaris Fundación Telefónica:
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Jornada voluntaris Johnsons Control:
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Planta’t tardor:
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Tallers de plantació:
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