ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL JARDÍ
BOTÀNIC DE BARCELONA

Lloc: Masia del Jardí Botànic Històric
Data: dissabte 2 de març de 2019
Hora: 11h primera convocatòria
11h 30’ en segona convocatòria
Assisteixen els socis:
Enric Orús, Eva M, Cabaleiro, Gemma Sas, Glòria Pastor, Jaume Morera, Mª Àngels
Daviu, Mª Montserrat Sabroso, Margarida Gelabert, Rabel Ferrer, Rafael Campillo,
Runa Leo
Assisteixen dues persones més no sòcies
Membres de la junta:
Pere Vives (president), Mº Lluísa Garcia (tresorera), Miquel Viñals (secretari) Jaume
Pàmies (vocal junta)
Total assistents: 17
Excusen la seva assistència: Josep mª Montserrat (vocal junta)
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salutació del president
Aprovació acta anterior
Breu exposició Memòria d’activitats 2017
Informe econòmic de 2017 i aprovació
Programa d’activitats 2018 i aprovació
Pressupost 2018 i aprovació
Informacions diverses
Torn obert de paraula

1. Salutació del president
S’inicia l’assemblea ordinària de l’associació de l’any 201 a les 12h
El president dona la benvinguda als socis assistents i excusa la presencia del vocal osep
mª Montserrat (vocal junta) per trobar-se de viatge. Seguidament expressa el seu
agraïment als voluntaris i guies per la feina feta, sense ells l’associació no podria fer
realitat tots els projectes.

3. Breu exposició Memòria activitats 2018
La memòria 2018 es reparteix a l’entrada de la sala. El president, Pere Vives, fa
una explicació de les activitats realitzades durant l’any 2018 seguint els punts de la
memòria. Comenta que s’han detectat alguns problemes de comunicació amb els socis,
pel que s’està pensant en fer alguns canvis en els mitjans de comunicació, com per
exemple canviar el domini del correu electrònic o utilitzar un altre programa
d’enviament de correu massiu.
- En relació a aquest tema Enric Orús prega es canvii la informació respecte als dies en
que es pot trobar algú a l’oficina, donat que ell ha deixat de ser-hi els dimecres.
- Jaume Pàmies proposa deixar un cartell d’activitats generals al panell que hi ha al
túnel d’entrada al jardí de La Masia.
El president continua comentant els punts de la memòria i destaca que les visites
guiades al Jardí Botànic han canviat l’horari i enguany només se’n fan una en dissabte i
una altra en diumenge a les 12h del mig dia.
També fa una reflexió respecte als viatges. Aquest any no ha participat cap soci. Es
comenta el fet i s’apunta com a motius el preu elevat de la majoria dels viatges i que
sovint són destinacions repetides. Es preveu una reunió amb l’agència per canviar
aquests aspectes i s’accepten idees per continuar la relació amb benefici mutu.
Aquest any la jugateca començarà més tard degut al calendari del concurs i a la gestió
de la contractació.
Segueix comentant el que ja apareix a la memòria:
Camps de treball, projectes de col·laboració amb escoles i altres entitats, publicacions
realitzades i pendents.
4. Informe econòmic 2018
La tresorera, Mª Lluísa Garcia, fa un breu resum dels comptes del 2018 explicant
les despeses i les entrades de diners .
El president Pere Vives comenta que per anar bé s’haurien d’augmentar els ingressos.
Aquest any no s’hauran de tornar gaire diners per que hi ha hagut algunes activitats
extres, com les jornades del jardí japonès, i la maquetació del llibre commemoratiu dels
25 anys, que equilibren els comptes.
També explica que part dels ingressos provenen de donacions de diverses entitats com
l’ajuntament o empreses, com l’aportació de l’agència de viatges amb la que opera
l’associació.
- Jaume Pàmies ens fa una explicació de les condicions per rebre la subvenció del
museu. El Museu pot aportar fins a 18000 euros però l’associació ha d’aportar el
mateix, i no està en disposició d’arribar a aquesta quantitat.
- Isola Àlvarez comenta que sap de socis que no se’ls cobra la quota. Des de la mesa
s’anota que s’esbrinarà el que pugui passar, per si es tracta d’un error en la manera de
gestionar els comptes corrents. comença un torn de paraules en que es comenten
diferents propostes de comunicació entre junta i socis i maneres d’augmentar els
ingressos
Tota la documentació, extractes del banc inclosos, està a disposició a les oficines de
l’AAJBB i es pot consultar pels socis que ho demanin.

5. Programa d’activitats del 2019
El president exposa els detalls de la nova programació per a l’any 2019.
S’explica la importància de la feina dels voluntaris i que hi ha demanda per fer aquest
voluntariat però de vegades no coincideixen les feines en que es necessita gent i les
preferències dels voluntaris. De 90 voluntaris n’hi ha 75 que col·laboren de manera
continuada.
Una de les activitats en que es voldria voluntariat és en la recuperació del grup de
fotografia.
Es passa a l’explicació del calendari previst per les activitats. Aquest programa, però,
estarà obert a canvis i a noves propostes d’activitats.
- Jaume Morera comenta que es podria fer una exposició de bolets.
Es respon que altres anys ja s’ha fet i que si hi ha qui s’hi posi es pot repetir.
6. Pressupost 2019 i aprovació
MªLluísa Garcia, la tresorera, explica el pressupost pel 2019 pensat en relació al
del 2018.
No s’augmenta ni redueixen les partides ja que per la dimensió de l’associació i
la seva estructura no es vol córrer el risc de pressupostar més activitat de la que ja hem
estat capaços de fer el 2018.
En Pere Vives explica que el sostre de l’associació està al voltant dels 35.000 euros
degut a que la subvenció que rebem és fixe i si augmentem les despeses disminuiria
percentual-ment.
A continuació la tresorera continua explicant la proposta de pressupost per l’any 2019.
Aclareix que en la partida de salaris s’inclou la contractació dels monitors de la
Jugateca.
-Rafael Campillo pregunta què passaria si la relació de l’associació amb el Museu es
trenqués.
- Pere Vives i Jaume Pàmies responen que s’hauria de convocar una assemblea
extraordinària i els socis decidirien.
Coincideixen en que sense aquesta relació l’existència de l’associació no tindria sentit,
però en tot cas és l’assemblea la que decideix.
En tot cas s’haurien d’augmentar els ingressos el doble ja que no tindríem la subvenció.

A continuació es passa a la votació per aprovar:
- El resum econòmic de 2018 que s’aprova per unanimitat
- El pressupost per a l’any 2019 també s’aprova per unanimitat.

7. Informacions diverses
Pere Vives comenta que probablement hi haurà un canvi en la organització dels
«plantat» per fer aquesta festa més continuada. Actualment no coneixem les persones
que hi participen.

8. Torn obert de paraules
- Enric Orús pregunta si es farà algun acte en commemoració del 20è aniversari de la
inauguració del Jardí Botànic.
- Jaume Pàmies respon que es farà algun acte, conferència o activitat durant el «Plantat»
de primavera, però encara no hi ha res concretat.
Comenta que el pressupost del Museu s’ha reduït i per tant no es faran grans
celebracions.
- Per altra banda reconeix que el fet que la distància física entre el Museu Blau, on es
troba la majoria dels personal, respecte al Jardí Botànic fa que no es pensi tant en
aquest.
Sense que hi hagi més torns de paraules es dona per acabada l’assemblea a les 13h 25’
Signen la present a Barcelona a 2 de març de 2019

President
Pere Vives

Secretari
Miquel Viñals

