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

Lloc: Masia del Jardí Botànic Històric
Data: dissabte 18 de febrer de 2017
Hora: 11h30’ primera convocatoria
12 h en segona convocatoria
Assisteixen: Pere Vives (president), Enric Orús (tresorer), Miquel Viñals (secretari)
Jaume Pàmies (vocal junta)
I els socis : Albert Sanchez, Anna Maria Malo, Eduard Parés, Elisabet Serrano, Eva
Maria Cabaleiro, Glòria Pastor, Isolina Álvarez, Jaume Morera, Jordi Abentin, Josep
Roige Cruz, Lola Burzaco, Magdalena Sedo, Margarida Mauro, Montserrat Masset,
Montserrat Molins, Montserrat Sabroso, Núria Navarro, Père Casbas, Rafael Ferrer,
Roser Ponsati.
Total assistents : 24
Excusen la seva assistència: Josep Mª Montserrat (vocal junta), Carlos Azofra,
Montserrat Poula, Josep Maria Gener i Ramon Martin
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salutació del president
Aprovació acta anterior
Breu exposició Memòria d’activitats 2016
Informe econòmic de 2016 i aprovació
Programa d’activitats 2017 i aprovació
Pressupost 2017 i aprovació
Informacions diverses
Torn obert de paraula

1. Salutació del president
S’inicia l’assemblea ordinària de l’associació de l’any 2017 a les 12h
El president excusa la presencia del vocal Josep Maria Montserrat per qüestions
familiars. Seguidament expressa el seu agraïment a en Pere Casbas i na Carol..... per la
feina feta i dona la benvinguda als socis assistents.
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
El secretari procedeix a la lectura de l’acta anterior sense que cap soci proposi canvis.
S’aprova l’acta per unanimitat.

3. Breu exposició Memòria activitats 2016
La memòria 2016 es reparteix a l’entrada de la sala. El president, Pere Vives, fa una
explicació de les activitats realitzades durant l’any 2016 seguint els punts de la
memòria. Comenta que ha estat difícil omplir els cursets i esmenta la necessitat
d’augmentar el nº de socis i voluntaris.
4. Informe econòmic 2016 i aprovació
El tresorer, Enric Orús, fa un breu resum dels comptes del 2016 explicant les despeses i
les entrades de diners agrupant les partides en pocs apartats per una millor visualització
de com s’han gastat els diners i com s’han obtingut.
Tota la documentació està a disposició a les oficines de l’AAJBB i es pot consultar pels
socis que ho demanin.
El president Pere Vives explica les inversions que s’han fet per millorar la gestió i la
feina dels grups d’activitats: això és; la compra d’ordinadors, taules, un hivernacle i
estris per a les celebracions de l’associació, entre d’altres.
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.
Es procedeix a la votació de l’informe econòmic 2016 i s’aprova per unanimitat
5. Programa d’activitats del 2017
En Pere Vives exposa els detalls de la nova programació per a l’any 2017 fent esment
especial en l’objectiu d’augmentar el nombre de socis i voluntaris.
Recorda que el proper any 2018 celebrarem el 25è aniversari de l’AAJBB i que ja
s’estan començant a portar a terme alguns preparatius.
Entre altres hi ha el projecte de fer un opuscle sobre la història de l’AAJBB. Continuar
amb la publicació de la revista BROLLA. Es busca finançament per a la edició d’una
guia d’arbres singulars del JBB i en cas de no trobar-lo es treballarà en l’elaboració del
material per portar-ho a terme quan s’aconsegueixi l’ajud econòmic.
Informa que ja s’han editat fulls volanders i tríptics per fer difusió de les activitats de
l’associació.
Seguidament fa un repàs de les activitats que estan programades per aquest any: viatges
excursions, jugateca, visites guiades...El calendari d’aquestes activitats es va enviar
juntament amb la convocatòria de l’assemblea a tots els socis.
També s’explica que aquest any s’augmentaran les visites guiades gratuïtes al JBH,
cada primer diumenge de mes.
A petició de l’assemblea es canvia la data del dinar de Nadal del dissabte16 pel 17 de
desembre 2017
Seguidament queda aprovat el programa d’activitats per unanimitat

6. Pressupost 2017 i aprovació
Enric Orús, el tresorer, explica el pressupost pel 2017 encarant-lo amb el realitzat el
2016. S’ha pressupostat quasi el mateix que l’any passat per no ens arriscar-nos a
pressupostar més activitat de la que ja hem estat capaços de fer el 2016.
En Pere Vives explica que com que al 2016 no s’han arribat a gastar tot el que s’havia
previst s’han rebaixat les expectatives, o en tot cas no s’han ampliat per no haver de
retornar diners de la subvenció
S’aclareix que la incorporació dels apartats; Organització associació i publicacions,
s’han fet per cobrir les despeses que es generaran en la organització del 25è aniversari
de l’AAJBB i les noves publicacions que es volen portar a terme.
Al comentari de la sòcia Margarita Mouro de que aconseguint més socis no canviarà
notablement els ingressos, responen des de la mesa i altres socis que el que
s’aconsegueix augmentant el nombre de socis és la possibilitat de que s’apunti més gent
a les activitats i viatges. En tot cas, l’objectiu és social, fer més gran l’associació per
ampliar la divulgació de les activitats i del JBB.
Es recorda que tots els documents estan a disponibilitat dels socis.
Es passa a la votació dels pressupostos per l’any 2017 i queden aprovats per unanimitat
7. Informacions diverses
Enric Orús passa a explicar més detalladament diverses qüestions ai propostes per al
l’any 2017:
L’ampliació de la base de dades d’entitats que ens permetrà connectar amb més
persones.
Ampliació de la plantilla de guies i fer que aquests puguin repartir fulls de divulgació de
les activitats.
Es fa la presentació del tríptic i el full volander que es donarà a l’entrada del JBB i es
buscarà altres museus o llocs on poder-los deixar per a fer divulgació
8. Torn obert de paraules
Albert Sanchez proposa fer un vídeo que mostri les activitats de l’AAJBB i es pengi a la
pàgina web. La idea és captar gent jove.
S’inicia un debat en el que sorgeixen diferents propostes per fer divulgació de les
activitats de l’AAJBB:
Un cartell amb l’adreça web a la porta de la masia
Un codi QR que et porti al vídeo que proposava l’Albert i a la pàgina web.
Jaume Pàmies recorda que hi ha un panell al túnel on es poden penjar totes aquestes
informacions

Pere Casbas proposa que els guies i voluntaris portin els tríptics i/o fulls volanders al
seu entorn; botigues de barri etc.. els fulls volanders amb informació de les activitats.
No tothom està a sobre dels mitjans informàtics...
Pere Vives demana que els que porten els diferents grups diguin quin dia els va bé per
gravar el vídeo.
A banda Pere Vives explica que l’activitat de la renovació del jardí sensorial s’ha fet
d’acord amb una escola de maristes a petició dels professors.
Enric Orús constata que als mapes turístics de Barcelona no apareix el JBB i es proposa
buscar la manera de que això es corregeixi.
Jaume Pàmies explica la situació actual de les obres per a les noves oficines i sala
d’activitats polivalent al JBB. En resum ens diu que no hi ha diners per acabar les obres
i no pot aventurar quan pot durar aquesta situació.
Finalment en Jaume Morera proposa fer tallers i sortides amb temàtica dels bolets. Es
recullen aquestes propostes i desprès d’alguns aclariments de com sortir del JBB per la
porta de dal de l’Institut es dona per acabada l’assemblea a les 14h 10’
Signen la present a Barcelona a 18 de febrer de 2017

Pere Vives

Miquel Viñals

President

Secretari

