Mosaic de 700 geranis fet per assistents al Planta’t de primavera
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Memòria 2013

Aquesta és la memòria de l’any en què l’Associació ha fet 20 anys. El més destacable ha estat la commemoració
d’aquests vint anys amb la finalitat de què totes les persones que al llarg dels anys han estat implicades amb
l’Associació i els seus objectius compartissin espais de trobada. S’ha imposat una mirada enrere i també una reflexió
sobre el futur.
Aquesta reflexió cal que ho sigui en profunditat sobre el què som i el què es vol que sigui l’entitat. Per això s’ha
iniciat un Pla estratègic que permeti avançar en direccions concretes i amb uns objectius clars per als propers anys.

Objectius generals i grau d’acompliment
La commemoració dels 20 anys de l’entitat s’ha centrat bàsicament en el segon semestre de l’any. En data del 10 de
novembre es va fer l’acte central que va comptar amb l’assistència del regidor del districte de Sants Montjuïc, els
directors de l’Institut i del Jardí Botànic, antics presidents de l’entitat i molts associats i voluntaris. Un dels nostres
socis, el Dr. Joan Uriach Marsal, bon coneixedor del Jardí i bon suport dels amics, va tenir una intervenció com a
padrí de l’acte en la qual va destacar la importància de les plantes en tot el desenvolupament de la vida humana a
banda de fer una breu història de les seves vivències des de la constitució de l’entitat.

La preparació dels actes ha donat ocasió per revisar el diferent material imprès de l’associació i s’han editat nous
opuscles per donar-la a conèixer i poder fer inscripcions com a soci o voluntari.
S’ha fet un vídeo actualitzat de les tasques en les quals estan implicats els grups de voluntariat que es va presentar i
repartir a les persones assistents a la festa del dia 10 de novembre.
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S’ha treballat en un pla estratègic de futur, revisant el que s’ha fet fins ara i proposant una sèrie d’objectius per
treballar en un futur. Aquest pla es va presentar també en la jornada del dia 10 de novembre.
Un dels objectius que ha quedat pendent és la edició d’una publicació que reculli una selecció d’arbres del Jardí
Botànic com a instrument de divulgació senzilla i abastable pel gran públic, ja que no es disposa de cap obra d’aquest
tipus, i creiem que en vint anys ja és arribat el moment en què els visitants puguin adquirir alguna publicació pròpia i
els socis la tinguin com a referent. El 2014 intentarem treballar de nou en aquest sentit.
Cal destacar també de l’aniversari un viatge fora del calendari habitual. Es va fer del 10 al 14 d’octubre i va tenir com
a fita visitar alguns dels jardins privats d’Astúries de la mà dels seus creadors i propietaris, a més de conèixer altres
indrets asturians d’interès històric i geogràfic. El va fer un grup de 23 persones d’entre les quals van sorgir 9 nous
associats.

Un objectiu prioritari
Davant les dificultats per mantenir alguns serveis per part del Museu de Ciències l’associació ha optat per afavorir en
tot allò que fos possible el manteniment dels llocs de treball que permeten el desenvolupament de les activitats a
l’hort. L’associació s’ha fet càrrec de la despesa de la contractació de la persona que vetlla per l’accés a l’hort i la seva
cura i manteniment durant més de mig any.

Altres objectius
Viatge a Alcalá de Henares.
Com és habitual, el viatge es fa fer durant la segona Pasqua (17 a 20 de maig). Va tenir com a destí la visita al Jardí
Botànic d’Alcalà de Henares, als jardins de La Granja de Segòvia i a la finca privada El Romeral, situada també a la
província de Segòvia. Hi van participar 17 persones.
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Camp de treball al juliol
S’ha efectuat entre els dies 1 a 26 de juliol. Hi han participat 10 persones. L’ha dirigit i coordinat Pere Casbas amb
suport de tècnics en la matèria.
Ha consistit en aixecar els murs de pedra seca situat a la part esquerre i dreta de la masia. D’aquesta manera s’ha
protegit un nou espai útil per noves plantacions.

V Concurs de fotografia
La comissió de fotografia ha redactat unes bases més restrictives amb la finalitat de poder identificar els espais i la
pertinença al jardí de les espècies fotografiades. Aquest punt ha motivat una disminució del nombre de participants
respecte de 2012. Enguany han estat 30 persones. Els premis es van repartir el dia 15 de juny, comptant amb
l’assistència de la representant del districte de Sants Montjuïc, Sra. Ana Ma. Masó.
En la mateixa data va tenir lloc el dinar de germanor dels socis i voluntaris. Una ocasió per demostrar les habilitats
culinàries dels assistents.
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Preparació del Pla estratègic
S’han desenvolupat sessions de trobada i reflexió conduïdes per Laura Terradas ( Suport Associatiu), el dia 14 de
setembre. El document final recull els reptes estratègics a tenir en compte els propers 4 anys.
Noves etiquetes per les llavors:
Els nostre voluntari Pere Marco, amb l’ajuda de John Robb, ha dissenyat les noves etiquetes per als sobres de llavors
excedents del nostre hort. Una nova imatge més moderna i explicativa.

Festes de l’Associació:
La festa de la primavera (16 de març) i la festa de Nadal (14 de desembre), han estat dues ocasions immillorables per
poder tenir un contacte més proper amb tots els socis i amics. A la festa de primavera, vam comptar amb la
presència de la Consellera del Districte de Sants – Montjuïc, Ana Mª Massó, que va fer entrega dels diplomes
d’homenatge als voluntaris.
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Patrocini
Amb motiu del vintè aniversari es va considerar oportú renovar les armilles i davantals que utilitzen les persones
voluntàries en les diferents tasques. Es va aconseguir que Aquilea es fes càrrec de la despesa que comporta la
confecció de 50 armilles i 50 davantals. La relació mantinguda amb l’empresa ha estat molt satisfactòria i considerem
que la visualització del seu logotip és també favorable als seus interessos.

Exposicions
Amb el propòsit de continuar la proposta efectuada per l’any 2013 de donar més ús a la masia, s’han dut a terme les
exposicions de l’aquarel·lista Josep Sabanès entre els dies 13 de maig i 28 de juny, i la de brodats amb dibuixos de
plantes o paisatges de Josep Casares entre l’1 de novembre de 2013 i el 5 de desembre de 2014. No es va poder
esgotar el termini previst per manca de personal a la Masia.
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Activitats no previstes
Participació en els cursos de l’Universitat d’estiu:
”Els juliols de la UB” amb una intervenció en els curs “El espíritu del jardín: algunas miradas práctico-poéticas”
celebrat entre els dies 8 al 12 de juliol. La intervenció va ser en l’apartat sobre la influència de les associacions en el
desenvolupament de polítiques públiques en temes de medi ambient i hàbitat urbà. El títol concret “Les associacions
d’amics com a element dinamitzador del jardí” el va desenvolupar la presidenta de l’entitat.
Viatge a Astúries
“Paisatges i jardins privats d’Astúries” entre els dies 10 a 14 d’octubre. De la mà d’Ignacio Rodríguez Somovilla, 26
persones van gaudir d’un enriquidor viatge cultural.

Activitats de difusió adreçades a públics especials
Preparació i coordinació de la Jornada de visita al Jardí Botànic i al Jardí Botànic Històric i la Masia per a 150 persones
de l’empresa F4E (Fussion for Energy).
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Participació en la Marató de TV3:
Per primera vegada l’Associació ha participat en aquest esdeveniment amb dues activitats.
El dia 13 de desembre amb una trobada de familiars, cuidadors i alguns malalts d’Alzheimer procedents de llocs
diversos de Catalunya amb el paisatgista Ramón Martin especialista en horts terapèutics. La jornada va comptar amb
el suport de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars de malalts d’Alzheimer i va congregar 32 persones.
El dia 15 es va fer una plantada a l’hort per sensibilitzar i recollir fons per a la Marató.
Ambdues experiències molt interessants. En el cas de la segona cal reconèixer que cal un millor treball previ
d’informació: un èxit de voluntariat i poc públic assistent.
En qualsevol dels casos la línia de treball iniciada es considera de gran vàlua per aprofundir en el tractament de
malalties mentals.

Activitats en col·laboració
S’ha continuat la línia de col·laboració amb el Cicle d’Activitats de l’Àrea Metropolitana amb 1 visita guiada a Can
Mercader amb una participació de 25 persones, una visita guiada al Jardí Botànic amb una participació de 7
persones, i dues activitats a l’hort de la Masia “Hort ecològic” per a 55 persones. Tanmateix, hem continuat la nostra
col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà realitzant tres visites guiades a Can Mercader amb una participació total
de 66 persones.
S’ha mantingut la participació en l’edició de la revista “La Brolla”, butlletí informatiu que aquest desembre ha arribat
al seu número 30.
L’activitat que més ha destacat entre les organitzades conjuntament durant l’any han estat els Planta’t de primavera
i de tardor. Aquest darrer ha representat la consolidació d’un programa treballat amb molt d’interès per part de
totes les entitats participants i s’ha aconseguit una xifra de 7.112 visitants entre el JBB i el JBH. En el de primavera es
va arribar als 5.868 visitants.
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També s’ha participat en el Market place mediambiental organitzat a Esade Creapolis el 13 de desembre. En la
mateixa línia del de l’any passat s’ha aconseguit però una millor organització. En la nostra opinió manquen
intervencions per part de les empreses: hi ha un cert desequilibri entre entitats mediambientals sense ànim de lucre i
empreses.

Presentació de llibres
En ocasió del Planta’t de primavera l’associació va presentar l’obra sobre plantes remeieres de Fra Valentí de la
Serra, frare caputxí, seguida amb gran interès pel públic assistent que va tenir l’oportunitat de tastar algunes de les
infusions.
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En el Planta’t de tardor es va presentar l’obra de Rafael Cerrato, “Mutis, el sabio de Cádiz”, sobre aquest botànic
investigador de la flora d’Amèrica. A l’acte hi va assistir el cònsol de Colòmbia. A la tarda, a la Masia del Jardí Botànic
Històric, va tenir lloc la presentació del llibre “Deliciosa Natura” per part de seu autor en Marc Estévez Casabosch.
En la festa de Nadal es va presentar també un llibre que ha gaudit de molt bona acollida. Es tracta de “Jardins
desconeguts” de Pilar Sampietro i Ignacio Rodríguez Somovilla.

Organització interna
S’han celebrat 3 reunions de junta i la preceptiva assemblea general en data 16 de març amb l’assistència de 18
socis.
Amb la finalitat de començar a posar en pràctica una de les línies d’actuació previstes en el Pla estratègic, s’ha
proposat al responsable del grup de fotografia exercir de vocal de l’associació. La voluntat és ampliar el nombre de
persones implicades en la gestió de l’entitat.

Xifres
Volum de socis de l’AAJBB
Any

Socis numeraris

Socis voluntaris

2013
2012
2011

270
249
265

108
125
90

Dades de voluntariat

participacions de voluntaris durant l’any

2.426

hores de voluntariat

7.278

voluntaris / dia

7

Dies d’activitat

182
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Programa d’activitats

Dies d’activitat per socis o públic

173

Visites guiades realitzades al Jardí Botànic:
A banda de les visites guiades que realitzen els nostre grup de guies voluntaris els dissabtes i diumenges al matí,
s’han concertat un total de 19 visites guiades programades a diferents entitats i associacions:
Visites guiades

Entitats

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total visites 23

Centre Cat. Solidaritat
Escola Adults
Institut Goethe
Esport 3
Asoc. Ansar Saragossa
AMB
Servei Mun. Ocupació Girona
Manuel Ruiz (aniversari)
Assoc. Amputats Sant Jordi
Inst. Mun. Ocupació Lleida
Inst. Mun. Persones amb disc.
Artixoc
Museu de Cardedeu
Montserrat Molins (aniversari)
XVAC
Itinerari en alemany
Assoc. Fira St. Ponç
Trinijove
E4F
City Tours ( grup de Dinamarca)
Auxilia
Gonzalo Azofra (aniversari)
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12
55
34
60
16
7
18
2
10
23
15
15
30
10
2
4
30
20
80
28
25
11
Total participants 507

11
C/ Dr. Font i Quer nº 2, 08038 Barcelona
T: 93.256.41.70
www.amicsjbb.org - info@amicsjbb.org

Tallers:
A banda dels tallers realitzats en les jornades del Planta’t, s’han portat a terme els següents tallers:
Nombre
2
1
1
1
Total tallers 5

Taller
Balcons i terrasses
Construcció d’un forn solar
Curs de dibuix científic I naturalista
Kokedamas
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5
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9
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12
C/ Dr. Font i Quer nº 2, 08038 Barcelona
T: 93.256.41.70
www.amicsjbb.org - info@amicsjbb.org

Jornades amb empreses:
Jornades de voluntariat: Voluntaris de la Fundació Telefònica: 20 assistents

Activitats en col·laboració amb altres entitats:
Visites a Parcs Metropolitans ( Can Mercader ): 4 , amb un total de 91 participants.

Taller “Descobreix l’hort ecològic” ( cicle activitats AMB ): 2, amb un total de 55 participants
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Ingressos i despeses
Al marge del capítol econòmic a càrrec del tresorer de l’entitat creiem important destacar que es va pressupostar
com a despesa extraordinària 3000€ per atendre la commemoració del 20è aniversari.
S’ha signat el conveni amb el Museu de Ciències Naturals amb una aportació que s’ha rebut puntualment i ha
ascendit a 20.400€, quantitat més baixa amb respecte a anys anteriors, com ja s’havia anunciat.
D’acord amb el conveni amb el Consorci del Museu de Ciències Naturals, s’han atès les visites guiades concertades,
s’ha mantingut la formació del voluntariat, i l’atenció al públic visitant de la masia en els horaris en els que
l’Associació té establerta la seva presència.
S’han obtingut recursos participant en convocatòries de subvencions per part d’entitats com Humana i ajuts del
Districte de Sants Montjuïc i Medi Ambient.
També s’ha rebut un ajut del Departament de Benestar Social, si bé no encara no ha estat abonada.

Col·laboracions particulars amb el Museu de Ciències
•

L’AAJBB ha facilitat el poder vendre materials de l’exposició Hollander, sense les dificultats burocràtiques que
suposava pel Museu per ser un autor estranger.

•

L’AAJBB s’ha fet càrrec del salari del masover de la Masia, durant més de mig any, per la reducció
pressupostària del Museu i per problemes de concursos.

•

L’AAJBB ha atès diferents col·lectius de forma gratuïta derivats del Departament d’Activitats del Museu.

•

L’AAJBB s’ha fet càrrec de la formació i atenció de la meitat de jornades d’un grup de treball per limitacions
del personal del jardí botànic.

•

L’AAJBB ha permès la coordinació de diferents aspectes de les Festes del Planta’t que ha facilitat la gestió
organitzativa.
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Propostes per al 2014

Durant l’any 2014, que coincideix amb la capitalitat europea del Voluntariat a Barcelona, la nostra entitat vol fer una
revisió de tot el Pla de Voluntariat, en els aspectes d’informació, atenció, formació i participació.

Seguim treballant per afavorir i potenciar la participació dels socis, numeraris i voluntaris, en la dinàmica associativa.

El nostre interès com a entitat és donar a conèixer el jardí i afavorir la seva inclusió com a patrimoni natural de la
ciutat, que pot aportar molt a la ciutadania, no solament mitjançant la seva visita sinó també com a element que pot
oferir motius de millora de l’entorn i l’hàbitat urbà.

Mantenim l’interès en la promoció de l’hort i de la utilitat del jardí sensorial. Creiem també que podem tenir un
paper en l’assessorament d’altres horts i en la facilitació de llavors així com en promoure activitats de suport a
tractament de malalties mentals, com bé es va demostrar el 13 de desembre. El nostre desig seria mantenir una
relació més estreta amb els objectius del jardí.

Amb tot, la reflexió que fem és que cal sortir de la nostre seu i obrir-nos a nous horitzons. Amb aquesta finalitat hem
planificat unes sessions de cinema amb temàtica sobre jardins en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya amb
les quals esperem oferir noves possibilitats als nostres associats i obrir-nos a nous públics.
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