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INTRODUCCIÓ

4 ratlles del president...
Benvolguts socis i amics,
Ha finalitzat un any més a la presidència de l’Associació i voldria agrair a tots els socis i
voluntaris la vostra feina i dedicació que han fet créixer dia a dia el Jardí Botànic de Barcelona. Ha estat un any amb moltes experiències viscudes, un plaer per a mi assumir
aquesta responsabilitat al vostre costat.
Probablement algunes coses no es fan prou be, ens cal millorar, segur, en moltes coses i
mirarem de posar el fil a l’agulla.
No em voldria oblidar de tots els voluntaris i voluntàries que dia a dia feu més gran aquesta associació. Als guies i voluntaris dels bonsais i del jardí que dediquen part del seu cap
de setmana a ensenyar algunes de les meravelles que s'amaguen al jardí, als que ajudeu
al treball de camp o els que esteu al viver , els que esteu a l’hort , als que sempre hi sou
quan fa falta.... A tots vosaltres el meu agraïment i el de tota la Junta per la bona feina
que feu amb constància, professionalitat i sense demanar res a canvi.
L’any 2018 serà un any per marcar a l’agenda, el 25è aniversari de l’Associació ens farà
recordar tot el que hem fet i commemorar molts fets destacats que han marcat aquests
temps. Seguirem fent cursos, itineraris, publicacions, trobades, viatges...a la vegada que
celebrem que fa vint i cinc anys que fem associació.
Recordar-vos que el proper 17 de febrer ens podrem retrobar a l’assemblea general ordinària de socis i sòcies, on espero podrem compartir un temps amb vosaltres i us podré
saludar personalment com us mereixeu.
Una forta abraçada a totes i tots...
Pere Vives

Fig2. Tast de natura . 1993 Foto. Arxiu AAJBB
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VALORACIÓ DELS EIXOS I PROPOSTES 2017

Objectius 2017
Eix 1. Comunicació i Participació.
Recull totes les accions relacionades amb la millora de
l’organització per al foment de la participació, i incorporació de nous socis.





Augment del nombre de socis i voluntaris.
Visibilitat en les xarxes socials, i manteniment del
web i dinamisme i gestió de l’espai d’internet a
través de la col·laboració de socis.
Renovació dels news-letter i implicació de socis
en el seu manteniment.

Fig3. Masia Jardí Botànic Històric. Foto. Arxiu AAJBB



Promoure vocalies de grups de socis i voluntaris.



Desenvolupar una proposta per millorar les relacions amb entitats i empreses del sector.

Valorem...
S’ha fet un augment del nombre de socis, però cal fomentar més aquesta tasca per tal d’engrandir la
massa social de l'Associació.
S’han actualitzat les xarxes socials i actualment es fan entrades actives a Twiter i Facebook informant
de totes les activitats que es fan. Un suport per part de voluntaris que volguessin assumir aquesta
tasca estaria molt bé, aquest és un aspecte que caldrà treballar més a fons el 2018.
La web anuncia totes les activitats i en fa un recull. S’envia anuncis i news letters a raó de 2 al mes,
amb tot hi ha encara algunes dificultats en la base de dades de correus electrònics ja que hi ha alguns
socis que encara expressen que no reben aquests e mails, tot i que ha millorat molt. Caldrà una revisió
encara d'aquests aspectes el 2018, per tal de disposar d’una base de dades òptima.
Cal replantejar el pla de voluntariat vigent, aquest ha de ser un repte per al 2018, que permeti nous
camps d’actuació dels voluntaris.
La millora de relacions amb altres entitats més enllà de les habituals amb AMB i MCNB, cal potenciarles i fer algunes accions concretes per ampliar la xarxa de relacions.
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VALORACIÓ DELS EIXOS I PROPOSTES 2017

Eix 2. Pla de Voluntariat




Millorar i implementar un Nou Pla de voluntariat, assegurant la seva gestió, garantint drets i
deures dels voluntaris i facilitant noves propostes i tasques dels voluntaris.
Incorporació d’una Vocalia de voluntariat i foment de nous grups de voluntaris amb noves activitats, recuperació grup fotografia, nou grup d’informadors de l’associació, i altres grups...

Valorem...
Cal actualitzar el Pla de voluntariat i fer-ne un de nou el 2018, cal cercar accions directes i concretes
noves a realitzar. S’ha posat al dia la participació dels voluntaris en cada grup. Cal cercar algun grup
nou de voluntariat.

Eix 3. Projectes propis (Veure calendari activitats 2018)
Recull totes les propostes que promouen els socis i la junta directiva per avançar cap a un creixement
de la massa social vinculada al jardí botànic impulsant projectes compartits que apropen les plantes a
la ciutadania.
Es desenvolupen tallers i cursos formatius, xerrades i seminaris, visites guiades, itineraris i excursions,
el cicle de cinema, el camp de treball d’estiu...
Cursos previstos per aquest proper curs: dibuix botànic, curs de rosers, cursos de terrasses i balcons
verds, taller de kokedamas, curs de bonsais, d'orquídies, taller dels arbres del paper i paper reciclat i
molts altres
Excursions botàniques Turó de Montcada, Fageda del Montseny, Sant Llorenç del Munt, recollida de
bolets.
Itineraris al Jardí Botànic, al JBH, Can Mercader, Jardins de Montjuic, Barri del Raval.
Valorem...
S’ha ofert quasi tota la proposta de cursos de formació, amb una oferta de preus molt assequible. . Hi
ha algunes dificultats per donar a conèixer tot el que fem, malgrat s’insereix en l’agenda del Museu de
Ciències i es fa enviaments de e mails als socis, amics i altres adreces, encara ens cal treballar molt
més aquests aspectes, que durant el 2018 s’haurà de mirar de trobar altres canals de comunicació per
donar a conèixer tota la proposta de cursos i tallers que es fan.
Els viatges també s’han materialitzat en el previst. Caldrà veure si al llarg del 2018 es fa una proposta
de viatges que pugui ser una mica més a l’abast dels socis i amics a la vegada que incorporem un
viatge commemoratiu del 25 aniversari.
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VALORACIÓ DELS EIXOS I PROPOSTES 2017

Eix 4. Publicacions
Agrupa totes les accions que fomenten la publicació i difusió de materials que contribueixen a difondre
l’activitat de l’associació.






Col·laboració en la redacció de la Brolla, quadrimestral
Creació d’un grup que comenci a recollir informació per a un futur llibre sobre la història de l’associació i història del jardí botànic.
Recull d’informació i suport econòmic per a la publicació d’un llibre sobre arbres singulars del
jardí botànic i del Jardí botànic històric.
Recull de material digital per facilitar el guiatge al jardí botànic històric i espai hort de la masia..

Valorem...
S’han fet totes les col·laboracions amb la Brolla, que ha sortit puntualment en cada edició plantejada
fins a la no 42. S’ha publicat l’itinerari botànic del JBH amb la col·laboració de l’AMB. Està en marxa la
publicació de la “història de l’associació” és un dels reptes per al 2018, per tal d’estar a punt per a
l’acte del 25è aniversari.

Eix 5. Relació amb altres entitats.






Hospital Sant Joan de Deu-Establir una relació estable i un pla de seguiment dels voluntaris que
participen en els grups de treball de l’associació.
El MCNB Mantenir bones relacions amb el museu i establir un conveni d’ús d’espais de la masia
i de l’oficina del jardí. Participar en les activitats del Bioblitz, Planta’t, Festa de tardor i aquelles
activitats o actes en què es pugui establir una col·laboració.
Bomarzo viatges mantenir una relació activa per a l’organització dels viatges.
L’AMB Mantenir bones relacions i organitzar les activitats amb les que col·laborem habitualment,
les activitats del cicle AMB i la Jugateca Ambiental

Valorem..
La relació amb totes aquestes entitats ha estat d’acord amb el plantejat, amb el MCNB s’ha participat
en vàries activitats conjuntes trobades del planta’t, bioblitz...i el projecte de la Jugateca amb l’AMB s’ha
dut a terme al complert. Les Activitats de l’hort es materialitzen amb l’ajut d’alguns voluntaris de Sant
Joan de Déu i Fundació Joia .També es manté una relació estreta amb Bomarzo viatges que organitza els viatges que fem a l’associació, amb l’inestimable col·laboració de Ignacio Somovilla soci de
l’entitat.
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VALORACIÓ DELS EIXOS I PROPOSTES 2017
Eix 6.Gestió i Funcionament
Recull les accions de reestructuració interna, coordinació i gestió que garanteixin la consolidació de
l’associació.



Cercar noves fórmules de finançament i suport econòmic.



Mantenir l’estructura de secretaria tècnica per garantir una atenció i serveis mínims de l’entitat.



Realitzar reunions de junta amb participació de vocalies de caire mensual o bimensual.



Coordinar i donar suport als grups de treball.

Valorem…
Amb el suport econòmic provinent del Conveni signat amb el Museu de Ciències ha estat possible
consolidar la secretaria tècnica amb dedicació de 8h setmanals. També s’ha consolidat la nostra aportació a la tasca del jardiner de l’hort de la masia.
La junta directiva ha mantingut reunions de caràcter mensual i cada 4 mesos amb la participació dels
vocals del jardí, amb els quals es manté una relació força continuada.
S’han coordinat i donat suport als grups de treball, especialment als de l’hort i al de treball de camp.
Per al 2018 es preveu una major aportació de recursos per aquests grups de treball.

Fig.4 . Voluntaris viver JBB. Arxiu MCNB
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FUNCIONAMENT INTERN
Els socis i sòcies, els voluntaris i les voluntàries
L’any 2017 hem assolit els 316 associats, hi han hagut 10 baixes respecte el 2016 però hem aconseguit 16 altes.
L’associació desenvolupa un programa de voluntariat amb 88 voluntaris, dels quals 68 són molt actius amb més de 3h de dedicació setmanal, que fan possible mantenir tots els grups que ajuden a l’hort, al viver, al camp i als guies i per al 2018 tenim el repte de recuperar el grup
de fotografia. Es vol també recuperar grup de dibuix però no hi ha encara la persona que ho pugui liderar.

No socis numeraris
No socis voluntaris

2013

2014

2015

2016

2017

270
108

286
124

302
85

313
84

316
88

Fig 5. Horts de la masia. Arxiu AAJBB
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FUNCIONAMENT INTERN
L’Assemblea General de socis.
L’assemblea general de socis del 2017 es va celebrar el 18 de febrer, a les 12,30h a la masia del
JBH, amb un total de 24 assistents. Es va fer lliurament de la memòria 2016 i el programa de curs 2016
amb el calendari d’activitats i pressupost. El president va presentar el programa i els eixos de treball
així com amb la col·laboració del tresorer es van fer
algunes pinzellades del tancament del 2016 i del
Fig 6. Reunió assemblea general 2015. Foto.
pressupost del 2017. tant el programa com la gestió Arxiu AAJBB
del 2016, com el pressupost del 2017 es van posar a
aprovació de l’assemblea. Es va aprovar per unanimitat.

La Junta directiva
Si cal contactar amb alguna de les persones de la Junta ho podeu fer amb:

Pere Vives i Santa Eulàlia

President

maspedro2013@gmail.com

Miquel Vinyals Lozano

Secretari

miqueljardipaisa@gmail.com

Enric Orús Aguilar

Tresorer

e.orus@hotmail.com

Josep M. Montserrat Martí Vocal Jardí jmmontserrat@ibb.csic.es
Jaume Pàmies Pagès

Vocal Jardí jpamies@bcn.cat
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FUNCIONAMENT INTERN

La Secretaria tècnica
La secretaria tècnica l’ha desenvolupat la Carolina Rodriguez, amb una dedicació de 8
hores setmanals els dilluns i divendres a la tarda de 16 a 20h. Al llarg d’aquest any ha
realitzat totes les tasques tècniques de manteniment de la bases de dades, cobrament de
quotes, facturació de serveis, resposta a demandes que es fan a l’associació, relació amb
els socis i voluntaris, contesta dels correus electrònics, correspondència de l’associació.
S’ha renovat el material informàtic de la secretaria amb la compra d’un segon ordinador
que facilita les tasques de manteniment i de la informació de l’associació. S’ha adquirit
també un SAI per a protegir els talls de llum en el ordinador.

La relació amb el MCNB
S’ha signat un conveni de col·laboració entre l’AAJBB i el Consorci del MCNB per al
desenvolupament del programa d’activitats del 2017 amb una subvenció que garanteixi el
funcionament normal de l’associació i una partida econòmica per al manteniment del
personal tècnic. Aquest conveni amb un format de subvenció al 50% del projecte global
de l’AAJBB es va signar el passat mes de setembre amb un import total de l’ajut de
17.800€.
La millora de les relacions i la possibilitat de fer més activitats conjuntes ha estat un dels
eixos de treball del 2017 i que serà de continuïtat per al 2018. L’objectiu és trobar major
nexes de treball conjunt i sinèrgies que serveixin per augmentar la visibilitat de l’associació i llurs activitats, tot mirant de fer créixer el jardí botànic per aproximar-lo a la ciutadania. El 2018 inclou el repte del 25 aniversari de l’associació, que esperem permeti millorar la ja molt bona relació amb el MCNB.

Fig 7. Lisymachia minoriscensis, al JBH Any 1999. Foto P. Vives
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VISITES GUIADES AL JBB...

Itineraris JBB
L’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona desenvolupa itineraris guiats i visites al jardí Botànic, tots els dissabtes i diumenges al matí en horari de
10,45h i 12h. Són itineraris gratuïts, per als visitants del jardí. També es realitzen visites i guiatges a mida per a grups organitzats i entitats. Un grup de voluntaris-guies fa aquesta tasca, on mostren diferents recorreguts temàtics per el
jardí botànic, explicant característiques i curiositats d’algunes espècies botàniques rellevants i dels diferents fitoepisodis mediterranis.
Aquest any 2017 a més dels dies festius del Planta’t s’han afegit també un bon
nombre de visites noves amb la Nit dels museus que ha inclòs una visita nocturna a diferents arbres il.luminats. Han gaudit de les visites guiades en cap de
setmana festes, trobades i guiatges a mida un total de 2027 visitants.
Nombre de visites Nombre de visites voluntaris
concertades
cap setmana

2013

22

-

2014

24

90

2015

25

92

2016

20

135

2017

22

156

Fig 8. Vista entrada Jardí Botànic de Barcelona. Foto. Web JBB
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VISITES GUIADES JBH I ACTIVITATS HORT MASIA
Itineraris al JBH
S’han realitzat algunes visites guiades al Jardí
Botànic històric i al projecte de l’hort de la masia
amb l’ajut dels guies voluntaris de l’Associació.
En total s’ha realitzat 6 visites guiades durant el
2017 amb un total de 104 participants

Fig 9. Rètol entrada JBH. Foto . Arxiu AAJBB

Activitats guiades a l’hort de la masia
S’han realitzat un total de 4 activitats dirigides i guiades a l’hort de la
masia. Han participat un total de 60 persones.
La promoció de l’hort ha consistit bàsicament en les activitats dutes a
terme per voluntaris al llarg de tot l’any amb horaris i monitorització tal i
com estableix el pla de voluntariat i els eixos de treball.

Fig 10. Hort etnobotànic de la masia del JBH. Foto. Arxiu AAJBB
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VOLUNTARIS...

Dels voluntaris i voluntàries.
Són la part més important de la vida activa de l’associació, per la tasca
que fan de suport constant al Jardí Botànic i per el sentit que té la seva
col·laboració a fer créixer el Jardí Botànic i la funció social del mateix.
Actualment participen 88 voluntaris dels diferents projectes de l’associació, dels quals 68 ho fan de manera més activa amb una participació de
més de 3h setmanals.

Dades generals
Durant el 2017 s’han mantingut els grups de voluntaris que actualment
estan en actiu, hort , viver, guies, camp i bonsais. Per a cada grup hi ha
diferents grups, per a diferents dies i franges horàries. Tot i això s’han
rebut moltes demandes d’adhesió per a fer voluntariat, que es miraran
de reconduir el 2018. Per tal de poder incrementar el nombre de voluntaris es pensa en la creació de grups nous especialment un de dibuix i
un de fotografia, que ja havien existit en altres anys. Aquest és un repte
per al proper any. També està prevista l’entrada d’algun grup més de
voluntaris a l’activitat de l’hort.

Grups de treball de voluntaris 2017
Els voluntaris de l’associació d’Amics del jardí botànic desenvolupen les
seves tasques en diferents grups de treball.
Viver al jardí botànic (dimecres i dissabte)
Hort a la masia (dilluns i dijous)
Guies del jardí botànic (dissabte i diumenge)
Grup manteniment Jardí Botànic (dimecres)
Grup de bonsais (dissabtes)

Núm. d’activitats
Promig voluntaris/3h activitat

Núm. hores voluntariat

231
8
5544
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CURSOS I TALLERS

Cursos i tallers.
Durant l’any 2017 s’han realitzat 10 tallers i cursos amb una participació de 90
assistents.

Curs de bonsais
Un bona oportunitat per aprendre tècniques per a fer bonsais , on han participat 7 persones.

Cursos de dibuix
S’han realitzat dos cursos de dibuix i il·lustració
botànica un al mes de març de la ma de Isik Gúner i
un al novembre a càrrec de Carles Puche. Tos dos
han tingut molt bona acceptació amb una participació de 26 persones.
Fig 11. Il.lustració botànica. Isik Güner

Curs d’obtenció de planter
Un bona oportunitat per aprendre tècniques per a fer planter
per l’hort, on han participat 7 persones.

Taller d’hotel d’insectes
Un taller per aprendre sobre els insectes pol·linitzadors i
facilitar el seu amagatall. Han participat 7 persones.
Fig 12. Dibuix botànic . Carles Puche

Curs de botànica i paisatge
Curs de botànica i evolució desenvolupat per la nostra voluntària
Lourdes Roca, on s'ha treballat conceptes bàsics de botànica i
aspectes evolutius mediterranis. han participat 9 persones.

Curs de jardineria bàsica
A càrrec de Miquel Viñals, el nostre secretari, alguns participants
van iniciar-se en els coneixements primers passos de la jardineria, les terres, les plantes, l’aigua...
Fig 13.Hotel insectes .Arxiu AAJBB
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CURSOS I TALLERS

Taller de terrasses i balcons.
Un taller per aprendre a plantar i fer jardí a qualsevol lloc amb diferents tipus de suports i
substrats, per enverdir els nostres balcons i terrasses.
Han participat 9 persones.

Taller de kokedamas
Un taller per aprendre aquesta tradicional
manera de plantar plantes.
Han participat 8 persones.

Fig 14. Taller kokedamas Foto. Arxiu AAJBB

Cursos

Participants

2 Curs de Bonsais

16

Curs de dibuix Isik
Güner

14

Taller planter

7

Taller hotel insectes

7

Curs de botànica i paisatge

9

Taller terrasses i balcons

9

Curs de jardineria

8

Taller kokedamas

8

Taller dibuix botànic

12

Total

90

Fig 15. Ephedra altissima. JBH Foto. Arxiu AAJBB
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FESTES I TROBADES

Planta’t
Participació a la festa de primavera i tardor organitzada
per el jardí botànic el passat 2 d’abril. L’associació va
posar una parada stand informatiu , va desenvolupar tot un
seguit de guiatges pel jardí de la mà dels nostres guies i
un espai de jugateca amb la participació als seus tallers de
més de 400 persones.
Una vegada més el Planta't ha estat l’ocasió de trobada i Fig 16 i 17 Festa Planta’t . Foto Pere Vives
de testimoniar la capacitat de l'Associació per participar en
esdeveniments de qualitat i mostrar la qualitat humana
dels nostres associats.
L’oferta que es va presentar als visitants, variada i molt
ben acollida va ser molt ben valorada, en el conjunt la
jornada va acollir més de 3300 visitants.

Nit dels museus
El passat 20de Maig es va obrir el jardí a la nit dels mu- Fig 18. Lourdes Roca un dels nostres guíes fent un
seus i amb més de 1800 persones. Es va oferir un seguit itinerari guiat en el JBB. Foto Arxiu AAJBB
de guiatges amb llanternes pel jardí, una observació de
diferents arbres il·luminats, on van participar prop de 650
persones en els guiatges.

Participació al Bioblitz.
Dins de la proposta del Bioblitz dedicada a la biodiversitat i
organitzada per el MCNB, el 20 i 21 de maig passat es van
oferir itineraris guiats per el jardí amb una molt bona participació de més de 80 participants als guiatges al jbh.

Dinar popular

Fig 19. Lourdes Roca un dels nostres guíes fent un
itinerari guiat en el JBB. Foto Arxiu AAJBB

El 10 de juny es
va celebrar el tradicional dinar popular amb socis i voluntaris
abans de l’inici de l’estiu. Vàrem gaudir d’un arròs fet per en
Pere Casbas, en el jardí botànic històric, amb una participació de 45 socis i amics.

Fig 20. Dinar popular al JBH.Foto Arxiu AAJBB
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FESTES I TROBADES
Festa de tardor
Es va fer al jardí botànic el 8
d’octubre amb una participació
força notable de prop de 1800
persones. Tot un seguit d’activitats i tallers , l’associació va fer
itineraris guiats per el jardí, un
stand de promoció de l’associació
i la jugateca amb una participació
força notable.

Fig 21. Planta’t de tardor . Foto Arxiu AAJBB

Festa de Nadal al JBH
La tradicional festa de Nadal es va celebrar el 17 de desembre, amb una participació de
més de 50 persones. Es va fer una jornada festiva amb un dinar d’arròs i un estofat que
en Pere Casbas ens va preparar a la masia del JBH. Es va aprofitar la jornada per fer
entrega dels premis del concurs de fotografia, que enguany es va fer en la vuitena edició
amb 2 guanyadors per al 1er i 2on premi.

Fig 22. Festa de Nadal 2017
Foto. Pere Vives

Fig 23. Concurs de fotografia. 1er i 2on premi.
Foto. Pere Vives
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VIATGES
Al llarg de l’any 2017, s’han realitzat 3 viatges, organitzats per el soci Ignacio Rodriguez
Somovilla, a través de l’agència de viatges Bomarzo. Amb una participació de 53 socis i
sòcies.

País basc
Del 20 al 26 d’abril

Es visitaren petits jardins botànics amagats entre les muntanyes,
creacions contemporànies d'artistes i
paisatgistes, paisatges d'aigua com les salines de Añana, i caserius
aïllats per tallades serres i espessos
boscos de faigs i roures. .

Fig 24. Pais basc .Foto Arxiu AAJBB

Roma i jardins cardinal.licis
Del 12 al 18 de juliol

Les grans famílies aristocràtiques i cardenalícies de Roma, van buscar fugir del rigor de l'estiu a les
comarques properes. Frascati, és la representant de l'elegant Campinya romana. Les nobles famílies
romanes van afavorir així el desenvolupament de la riquesa cultural i històrica d'aquest poble. Les
extraordinàries viles, els jardins i els espectaculars jocs d'aigua entre fonts, ninfeos i escultures realitzades per grans artistes (Maderno, Borromini, Fontana, Vignola, Pietro dóna Cortona, etc.) són admirables obres mestres d'arquitectura

Galicia i Ourense
Del 3 al 10 octubre
Galicia és una destinació habitual durant l'esplendor
hivernal de les camèlies. Hem decidit tornar en una
altra època de l'any i a altres zones que encara no
havíem visitat. El sud de les províncies de Pontevedra
i Orense adquireixen l'esplendor propi dels colors de la
tardor. En aquest viatge visitarem fascinants jardins de
pazos, explorarem l'encant natural de les illes Cíes, la
fascinant ciutat medieval de Tui, el veí jardí del castell
de Soutomaior i li dedicarem una especial mirada a
Allariz -la nostra allotjament durant aquests dies-i al
seu nou festival de jardins.

Viatges

Participants

País basc

13

Roma i jardins

28

Galicia i Ourense

12

Total

53

Fig 25. Arnedo. Galicia. Foto arxiu AAJBB
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EXCURSIONS BOTÀNIQUES

Al llarg de l’any 2017, s’han realitzat 3 excursions botàniques amb una bona participació.,

Garraf- castell vell Olivella

El 10 d’abril, de mà del Dr. J M Montserrat, vàrem
fer un recorregut botànic per el parc del garraf al
voltant del castell vell d’Olivella

Fig 26. Castell vell d’Olivella. Foto Pere Vives

Begues-Orquídees

El 6 de maig vàrem anar als voltants de Begues a veure orquídies
amb experts de l’ACAO que ens van mostrar força exemplars silvestres.

Castell de Montsoriu
El 22 d’octubre de la mà de J.M.Panareda, vàrem fer un recorregut
botànic al voltant del castell de Montsoriu, que també vam tenir
oportunitat de visitar.

Sortides

Participants

Garraf

47

Begues

12

Montsoriu

21

Total

80

Fig 27. Observant orquídies. Arxiu AAJBB

Fig 28. Garraf– Olivella. Foto arxiu AAJBB
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SORTIDES I VISITES
Al llarg de l’any 2017, s’han realitzat 4 visites a diferents museus .

Visita Exposició Spinosaurus.
El 21de gener vàrem poder visitar al museu blau,
l’exposició Spinosaurus, el gegant del cretaci amb
una participació de 17 socis i amics.

Visita Museu Cultures del món
El passat 11 de febrer vàrem fer una visita guiada al
Museu de les cultures del món amb una participació
de 17 amics i socis.

Fig 29. Spinosaurus. Museu Blau Foto arxiu AAJBB

Visita Museu etnològic
El 25 de febrer vàrem fer una segona visita al Museu etnològic per descobrir noves
col·leccions, amb una participació de 12 amics i socis. Una guia ens va introduir en el
fascinant món d’aquest museu.

Visita MNAC
El 29 d’abril vàrem poder visitar amb una
visita guiada una part del Museu Nacional
d’Art de Catalunya MNAC amb una bona
participació de 19 amics i socis

Sortides

Participants

Spinosaurus

17

Cultures del món

17

Museu etnològic

12

MNAC

19

Total

65

Fig 30. Jardí sensorial JBH. Foto arxiu AAJBB
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CAMP DE TREBALL A L’ESTIU

Fig 31. jardineres noves per a l’hort de la masia.... Foto: Arxiu AAJBB

La primera setmana de Juliol, al llarg de tot el mes de juliol i al llarg de
la tardor, es va realitzar el camp de treball de l’AAJBB amb una participació dels voluntaris de l’hort que aquest any han fabricat 8 jardineres
alçades de fusta per fer un hort de taula. D’aquestes jardineres dues
són mòbils situades a la plaça de la masia per a mostra d’hort de taula
per als visitants. Cada taula s’ha omplert amb fibra de coco i humus de
llombriu i la possibilitat de posar-hi una instal·lació de reg. La mostra
pretén facilitar el treball als voluntaris d’hort que no hagin de treballa a
terra i el poder mostrar als ciutadans que ens visiten que l’hort es pot fer
en una terrassa o un balcó.

Fig 32. jardineres noves per a l’hort de la masia....
Situades a la plaça de la masia. Foto : Arxiu AAJBB
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CICLE CINEMA I JARDÍ “paradís perdut”

Del 22 de novembre al 5 de desembre
De mans del nostre soci Ignacio Rodriguez Somovilla, es coordina el IV
cicle de cinema i jardí amb la Filmoteca de Catalunya.
Una aproximació al món fascinant, complex i ric del jardí. A les sales de
la Filmoteca apropant el Jardí Botànic de Barcelona al centre del Raval
barceloní amb la projecció de diferents pel·lícules... S’han realitzat un
total de 8 projeccions amb una participació de 860 persones que han
visionat les pel·lícules. Aquest any es va fer una breu presentació de
l’associació en la projecció de la primera pel·lícula. Aquest és un espai
on l’aajbb hauria de ser més present i donar-se a conèixer, aprofitant
que és un cicle coorganitzat amb la Filmoteca.

Fig 33. Cicle de cinema i jardí. Paradís perdut
Foto Arxiu AAJBB
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ALTRES ITINERARIS I ACTIVITATS
Itineraris en altres Jardins i parcs.
Es realitzen també algunes visites guiades a altres parcs i jardins, dins del cicle
d’activitats de l’AMB es fa les visites a Can Mercader, també destaquem algunes visites a parcs i jardins de Montjuic i a l’Eixample.

Visita

Núm. itineraris

Participants

Can Mercader

3

36

Cicle AMB

1

11

Itinerari Eixample

2

39

Area metropolitana de Barcelona (AMB)
Cicle d’activitats AMB
Dins de la proposta d’activitats del cicle de l’AMB l'àrea metropolitana de Barcelona, s’han realitzat diferents activitats.



Visites a Can Mercader 3 visites amb una participació de 36 persones en
total.



Descoberta de la Flora mediterrània, amb una participació de 11 persones

Fig 34. Hort de la masia. Foto MCNB
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JUGATECAMBIENTAL (AMB)
Jugatecambiental
Des de l’ últim diumenge de febrer fins al darrer del mes de Novembre ha tingut lloc al sot
de la masia la Jugatecambiental, un projecte de l’AMB per dinamitzar les activitats mediambientals en parcs i jardins de la ciutat.
Cada diumenge s’ha disposat d’un espai de joc lliure per a les famílies i d’una activitat
dirigida amb monitors ambientals. Hem fet moltes activitats, hotel insectes, menjadores
ocells, fotografia, curses d’orientació, jocs, herbaris, tallers diversos, paper reciclat , investigant la biodiversitat, activitats a l’hort, l’hort dels nens...i moltes altres iniciatives
Nou compte de twitter...@Jugateca_JBH
Núm. D’activitats

Participants

25

1145

Fig 35 . Jugatecambiental JBH. Arxiu AAJBB
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PROJECTE HORTS ESCOLARS - Escola La Salle
Uns nous horts urbans per a educació infantil
L’Escola La Salle Bonanova ens va fer l’encàrrec de preparar unes taules de cultiu amb
reg per a desenvolupar una proposta de hort urbà.
Amb l’ajuda dels voluntaris de l’hort s’han fabricat 5 jardineres iguals que les del camp de
treball a l’estiu i s’han instal·lat amb reg de gota a gota a l’escola La Salle.
La proposta ha anat acompanyada d’un curs de formació per als mestres d’educació infantil, de 6 hores de durada. La nostra amiga Anna Valderrama ha estat la persona que
ha fet la formació, amb una gran experiència en treball escolar en horts , horts urbans i
permacultura.

Fig. 36. Hort urbà a l’escola La Salle. Foto Pere Vives
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PUBLICACIONS

La Brolla
Es la publicació quadrimestral conjunta entre el Jardí Botànic i l’Associació d’Amics que arriba aquest any al no 42.
L’associació ha fet la seva habitual participació a la redacció de la Brolla, participant en els diferents números trimestrals 40,41 i 42 on s’exposen les diferents
activitats de l'Associació, al llarg de cada període.
La Brolla recull habitualment seccions de coneixement de plantes i arbres en el
“aprenguem botànica”, la secció d’entrevista a alguna persona rellevant en el
món de les plantes, la secció de projectes concrets, la secció d’hostes del jardí
sobre espècies que afecten les plantes i l’habitual participació de l’associació en
la secció de breus de l’associació i racó del soci.

Fig 37. Portada Brolla 34

Fig 38. Estany al sot del JBH. Foto Pere Vives

Pàgina 26

COMUNICACIÓ I PRESÈNCIA EN MITJANS
Pàgina web
L’associació desenvolupa en la seva web www.amicsjbb.org, l’espai d’internet on informa
de les darreres noticies, les activitats que recomana, els viatges, les trobades i activitats
que es desenvolupen...Es una eina fonamental de comunicació amb el soci.

Newsletter
L’associació desenvolupa un enviament de news-lettwer de periodicitat mensual als socis,
per informar-los de les activitats més rellevants tant de l’organització, com relatives a les
plantes i que puguin ser d’interès. Habitualment es fan de 2 a 3 enviaments mensuals.

Mitjans de comunicació
Premsa
L'Associació ha aparegut diverses vegades en premsa, amb alguns articles sobre les
festes i jornades, cursos o viatges que ha realitzat.

Xarxes socials-Facebook i Twitter i Instagram
@aajbb_info
L’associació està present a les xarxes socials, a Twitter i Facebook, on s’han anat informant de les activitats i actes que s’han desenvolupat al llarg de l’any. S’ha obert també un
compte a Instagram. Les xarxes socials estan encara poc implementades en la vida de
l’Associació i el 2018 ha de ser l’any de consolidació amb més presència i visibilitat a les
xarxes. La jugatecambiental també ha obert un compte de twiter. @jugateca_JBH

Fig 39. Primavera al JBB.(Anastrabe integèrrima, Colchicum autumnale, Crotalaria capensis...
Foto. Guillem Ramon Condal (Guia voluntari)
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RELACIO AMB ALTRES ENTITATS

MCNB Museu de Ciències Naturals de Barcelona
El MCNB ha donat suport econòmic a bona part de les activitats realitzades a través de la
signatura d’un conveni que ha permès el finançament del 50% de l’activitat general de
l’associació.

AMB Area Metropolitana de Barcelona
Al llarg del 2017, s’han realitzat les diferents activitats
previstes en el cicle d’activitats de l’AMB
Guiatges als jardins de Can Mercader de Cornellà.Itinerari Flora
mediterrània de platges-Activitat a parcs, platges i rius metropoliFig 40. Planta’t primavera al JBB. Foto
tans.Guiatges al JBH. Jugatecambiental al JBH – de febrer a AAJBB
Novembre

Sant Joan de Deu
Es col.labora amb aquesta entitat amb un grup de voluntaris que ajuden a l’hort de la masia.

Fundació Joia.

Fig 41. Activitats guiades amb el cicle de
l’AMB. Foto AMB

Han col·laborat amb un grup de voluntaris a les activitats de l’hort de la masia.

Escola La Salle-Bonanova
S’ha desenvolupat un projecte de jardineres per a hort urbà i un curs de formació per a
professors d’educació infantil.
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RESUM ECONÒMIC 2017

Compte pèrdues i guanys

INGRESSOS
€

Quotes Socis

Remesa i diversos

5.812,00

Donatius

1.590,00

Visites Guiades

2.104,00

Cursos i tallers

2.755,00

Projectes

1050,00

Donatius Festes

671,50

Conveni MCNB

17.800,00

Jugatecambiental

TOTAL INGRESSOS

3.000,00

34.782,50
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RESUM ECONÒMIC 2017

DESPESES
Material Oficina
Enviaments i correus
Propaganda i difusió
Treball prof externs
Cursos
Material activ voluntaris
Sous i Salaris
Material informàtic
Reparacions Conserv masia
Assessoria externa
Jugateca
Assegurança
Comissions bancàries
Camp de treball
Projectes
Despeses vàries associació
MCNB
TOTAL DESPESES

547,13
387,30
3.239,93
3.371,96
1.138,10
2.483,29
11.485,33
996,98
971,62
1450,50
1109,67
591,00
189,23
1523,23
779,30
726,66
1333,26
32.324,49

SALDO NET EXERCICI

+ 2458,01
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EIXOS I PROPOSTES 2018
Eix 1. Comunicació i Participació.
Recull totes les accions relacionades amb la millora de l’organització per al foment de la participació, i
incorporació de nous socis.




Augment del nombre de socis i voluntaris.
Visibilitat en les xarxes socials, i manteniment del web i dinamisme i gestió de l’espai d’internet
a través de la col·laboració de socis.



Renovació dels news-letter i implicació de socis en el seu manteniment.



Promoció de la vocalia de voluntaris



Promoció de les comissions i grups de treball del 25è aniversari



Desenvolupar una proposta per millorar les relacions amb entitats i empreses del sector.

Eix 2. Pla de Voluntariat



Implementar el Pla de voluntariat, assegurant la seva gestió, garantint drets i deures dels voluntaris i facilitant noves propostes i tasques dels voluntaris.



Cercar noves activitats per desenvolupar voluntariat en el JBB i JBH



Desenvolupament de la proposta de Camp de treball per a l’Estiu



Foment de nous grups de voluntaris amb noves activitats, recuperació grup fotografia, recuperació grup dibuix i nou grup d’informadors de l’associació...

Eix 3. Projectes propis (Veure calendari activitats 2018)
Recull totes les propostes que promouen els socis i la junta directiva per avançar cap a un creixement
de la massa social vinculada al jardí botànic impulsant projectes compartits que apropen les plantes a
la ciutadania.
Es desenvolupen tallers i cursos formatius, xerrades i seminaris, visites guiades, viatges, itineraris i
excursions, el cicle de cinema, el camp de treball d’estiu...

Pàgina 31

EIXOS I PROPOSTES 2018
Eix 4. Publicacions
Agrupa totes les accions que fomenten la publicació i difusió de materials que contribueixen a difondre
l’activitat de l’associació.



Col·laboració en la redacció de la Brolla, quadrimestral



Elaboració d’un llibretó de la historia de 25 anys de l’AAJBB



Recull d’informació per a la publicació de breus guies dels recorreguts del JBB



Recull de material digital per facilitar el guiatge al jardí botànic històric i espai hort de la masia..
Recollida informació itineraris botànics en el JBB.

Eix 5. Relació amb altres entitats.







Hospital Sant Joan de Deu-Establir una relació estable i un pla de seguiment dels voluntaris que
participen en els grups de treball de l’associació.
Bomarzo Viajes, mantenir una relació activa per a poder desenvolupar els viatges i sortides per
als socis.
El MCNB Mantenir bones relacions amb el museu i establir un conveni d’ús d’espais de la masia
i de l’oficina del jardí. Participar en les activitats del Bioblitz, Planta’t, Nit dels museus i Festa de
tardor i aquelles activitats o actes en què es pugui establir una col·laboració.
L’AMB Mantenir bones relacions i organitzar les activitats amb les que col·laborem habitualment,
les activitats del cicle AMB i la Jugatecambiental
Fundació Joia, col·laboració de voluntaris en les activitats de l’hort.

Eix 6.Gestió i Funcionament
Recull les accions de reestructuració interna, coordinació i gestió que garanteixin la consolidació de
l’associació.



Cercar noves fórmules de finançament i suport econòmic.



Mantenir l’estructura de secretaria tècnica per garantir una atenció i serveis mínims de l’entitat.



Millorar la dedicació setmanal del jardiner de la masia, per a cobrir les noves necessitats i demandes.



Realitzar reunions de junta amb participació de vocalies mensuals o bimensual.



Coordinar i donar suport als grups de treball.
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Programa i calendari provisional d’Activitats 2018

Data

Mes
13 Gener
27 Gener

10 Febrer
17 Febrer
18 Febrer
24 Febrer
25 Febrer
4 Març
4 Març
4 Març
11 Març
11 Març
11 Març
18 Març
13 al 20 març
25 Març
29 a 2 Abril
1 Abril
1 Abril
8 Abril
14 Abril
15 Abril
17 Abril
21 Abril
22 Abril

Activitats
Exposició Oceans MCNB
Visita Exposició CCCB Després fi del món
II Visita MNAC
Assemblea de socis
Inici jugateca
2on curs de bonsais
Jugateca
Excursió Botànica Montcada
Visita guiada JBH
Jugateca
Itinerari botànic Can Mercader
Jugateca
Guiatge Fitoepisodi Australia (cc Albareda)
Jugateca
Viatge Jerez Doñana
Jugateca
De flor en flor Poble Espanyol
Jugateca
Visita guiada JBH
Jugateca
III Curs de Bonsais
Planta't de Primavera
Guiatge JBB per a veins de la Font de la Guatlla
Sortida orquidiològica
Jugateca
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Programa i calendari provisional Activitats 2018

29 Abril
29 Abril
6 Maig
6 Maig
6 maig
12 Maig
13 Maig
19 maig
20 maig
26 maig
27 Maig
27 maig
30 maig
2 Juny
3 Juny
3 Juny
10 Juny
16 juny
17 Juny
1 Juliol
2 al 8 Juliol
30 al 7 Juliol
setembre
11
16
setembre

Sortida botànica amb J.M. Montserrat
Jugateca
Festa infantil JBB 25 anys
Visita guiada JBH
Matinal botànica per Barcelona
Dibuixa i descobreix l'hort amb Blanca Martí
Jugateca
Nit dels museus
Jugateca Bioblitz
Itinerari botànic Montjuic-Acte reconeixemnt guies
25 anys
Jugateca
Guiatge fitoepisodi Sud àfrica (cc Albareda)
Dinar reconeixement tasca voluntaris 25 anys
Acte 25 anys AAJBB-Presentació història AAJBB
Jugateca
Visita Guiada JBH
Jugateca
Sopar d'Estiu amb música socis i voluntaris 25 anys
Jugateca
Visita guiada JBH
Viatge Sud Anglaterra
Camp treball
Inici Concurs de fotografía JBB i JBH
jugateca
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Programa i calendari provisional Activitats 2018

29
30
1 al 6
6
7
7
7
12
13
14
21
21
28
4
4
11
18
25
15
16
22

setembre
setembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
desembre
desembre
desembre

Cicle jardí japonès
jugateca
Viatge Cantàbria
Curs de dibuix botànic. Carles Puche
jugateca
Plantat de tardor
Visita guiada JBH
Hotel d'insectes i abelles solitàries.
Excursió bolets
jugateca
jugateca
Excursió Botànica Fageda Sta Fe Montseny
jugateca
jugateca
Visita guiada JBH
jugateca
Cicle de cinema i jardí
jugateca
jugateca
Taller tió de Nadal-Festa infantil JBB
Cloenda 25 anys dinar Nadal i premis fotografia
Inaguració Pessebre de l’AAJBB

Les activitats marcadaes en fons gris corresponene a actes commemoratius del 25è aniversari.
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Programa i calendari provisional Activitats 2018

Aquest calendari d’activitats és provisional a l'espera de la seva aprovació a l'assemblea del proper 17 de febrer del 2018. Cal confirmar prèviament les dates de les activitats a www.amicsjbb.org, ja que algunes
dates o activitats poden patir variacions o anul·lar-se.
Algunes activitats no confirmades, pot ser que s’acabin realitzant. S’avisaran oportunament a través dels canals digitals www.amicsjbb.org i
per correu electrònic en el news-letter mensual.

Fig 43. Entrada del JBH. Foto. Pere Vives
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PRESSUPOST 2018 (Despeses)
DESPESES
Salaris
Personal secretaria i masia
Administracio Material Oficina
Comunicació
Propaganda i difusió
Assessoria
Assegurança
Despeses assoc
Activitats
Despeses cursos i tallers
despeses masia rep i conserv
Activitats voluntaris
despeses Jugateca AMB
Camp de treball
Despeses visites JBB
25 aniversari
varis
provisions vàries
TOTAL DESPESES

15.000,00 €
600,00 €
500,00 €
800,00 €
1.500,00 €
600,00 €
500,00 €
600,00 €
1.000,00 €
1.800,00 €
800,00 €
800,00 €
1.500,00 €
8.000,00 €
1.600,00 €
35.600,00 €
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PRESSUPOST 2018 (INGRESSOS)

INGRESSOS
Quotes
Museu Ciències naturals
Donatius
Cursos i tallers
Excursions
Itineraris grups
Jugateca
Projectes
Varis i ventes
TOTAL INGRESOS

6.000,00 €
17.800,00 €
1.300,00 €
2.500,00 €
300,00 €
2.700,00 €
3.000,00 €
1.300,00 €
700,00 €
35.600,00 €

Fig 44. Sot de l’Estany i la masia. Foto. Arxiu AAJBB

Pàgina 38

Balanç Social AAJBB 2018
núm socis

316

núm voluntaris

88

núm voluntaris mig /dia/activitat
8
jornades de voluntariat al Jardí
Botànic

231

hores d'activitat de voluntaris
5544

No activ.

Participants
Participants viatges

53

3

Visites JBB guiades per voluntaris

863

156

Visites JBB guiades per entitats

366

22

Visites JBH guiades

104

6

Activitats concertades hort masia
Excursions i sortides culturals

30
171

2
8

Cicle cinema

860

8

Itineraris i visites parcs i jardins

39

4

Participants cursos i tallers

90

9

1145

25

Jugatecambiental
Festes associació
Festes i trobades jornades obertes

109

3

4410

2

650

1

8890

249

Nit dels museus

Total beneficiaris directes

Fig 45. 1995. Concurs de truites a la masia. Foto. Arxiu AAJBB

Organización
Amb el suport de:

Associació d’Amics del Jardí Botànic
C/Font i Quer 2
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Telèfon : 932564170
Correu e: info@amicsjbb.org
www.amicsjbb.org

