ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL JARDÍ
BOTÀNIC DE BARCELONA 2021

Lloc: Sala Salvador. Institut Botànic de Barcelona
Data: dissabte 12 de juny de 2021
Hora: 10h primera convocatòria
10h 30’ en segona convocatòria
Assisteixen els socis:
Rafael Ferrer, Carlos Azofra, Enric Orús, Mª Montserrat Sabroso Badía, Glòria Pastor
Vivas, Eva Mª Cabaleiro Costa, Margalida Gelavert Desplan, Fàtima March Vila
Deleguen el vot:
Otto Bracke, Emili Gimenez Coll i Anna Mª Malo
Membres de la junta:
Pere Vives (president), Mº Lluísa Garcia (tresorera), Miquel Viñals (secretari), Jaume
Pàmies (vocal junta). Excusa la seva assistència el vocal Josep Mª Montserrat
Total assistents i vots delegats: 15

Ordre del dia:
1.

Salutació del president

2.

Aprovació acta anterior

3.

Breu exposició Memòria d’activitats 2020

4.

Informe econòmic de 2020 i aprovació

5.

Programa d’activitats 2021 i aprovació

6.

Pressupost 2021 i aprovació

7.

Renovació de quotes

8.

Informacions diverses

9.

Torn obert de paraula

1. Salutació del president
S’inicia l’assemblea ordinària de l’associació de l’any 2021 a les 10h45’
El president dona la benvinguda i agraeix als socis la seva assistència justificant el
retard en la seva celebració per les restriccions per la pandèmia. Així mateix anuncia
que l’assemblea extraordinària per renovació de càrrecs, que s’hauria de celebrar a la
tardor, s’ha avançat al mateix dia que la ordinària per estalviar una altra convocatòria.
2. Aprovació de l’acta anterior
El secretari, Miquel Viñals fa lectura de l’acta anterior. Al no haver cap comentari ni
rectificació queda aprovada per unanimitat.
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3. Breu exposició Memòria activitats 2020
La memòria 2020 es reparteix a l’entrada de la sala.
Degut a la pandèmia no s’ha pogut fer tot el que estava programat. Tot i així algunes
activitats ja es van realitzar, sobretot les programades abans del confinament i estat
d’alarma.
El president, Pere Vives, fa una explicació de les activitats realitzades durant
l’any 2020 seguint els punts de la memòria i destacant alguns aspectes:
- El nombre de socis ha augmentat lleugerament 336. Hi ha baixes però també se’n
sumen de nous.
- S’ha continuat l’activitat a les xarxes socials: twiter, faceboock, i també instagram
gràcies a la sòcia Runa, tot i que per qüestions de feina, ara mateix no està tant activa.
- S’ha creat un grup de fotografia que es preveu comenci la seva activitat amb la
celebració del concurs de fotografia. Anima als socis a adherir-se. Antigament havia
estat un grup nombrós i ens agradaria reactivar-lo. També es vol impulsar un grup de
dibuix.
- Hi haurà canvis en el format de la revista BROLLA, atès que la seva gestió es farà des
del Jardí Botànic.
- Com ja ho ha explicat al principi moltes activitats no s’han pogut fer; Hi ha hagut una
reducció notable de les visites guiades, cursos i tallers. La jugateca només ha funcionat
alguns diumenges de la tardor
- Sortosament es va poder fer el cicle de cinema amb molt bona assistència de públic.
Una de les pel·lícules es va projectar al museu.

4. Informe econòmic 2020
La tresorera, Mª Lluísa Garcia, fa un breu resum dels comptes del 2020 explicant
que la reducció d’ingressos és deguda a la reducció de l’activitat, tallers, excursions...
- En el capítol de despeses fa esment a que una part d’aquestes correspon a l’edició del
llibre 25 anys.
- També recalca que el museu ha ajudat a mantenir els llocs dels treballadors de
l’associació aportant una part dels salaris.
- En el concepte de amortitzacions s’explica que s’han comprat diversos aparells per a
les activitats dels tallers que es volen tirar endavant; forn de pa, assecador de fruites,
destil·lador de perfums...
- El president explica que el llibre ha costat una mica més del que es preveia degut a que
al afegir apartats després de la primera correcció, s’ha hagut de fer una segona.
Enric Orús fa notar que hi ha un error de decimals a la suma de les despeses. Es revisarà
per esmenar l’error.
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.
Es passa a la votació per l’aprovació de la memòria i del informe econòmic del 2020.
Al no haver vots en contra ni abstencions queden aprovats per unanimitat.
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5. Programa d’activitats pel 2021
El president comenta les propostes per l’any 2021
Alguns dels objectius principals són:
- De cara al 2021 augmentar la quota per poder augmentar, també la subvenció
- Renovar el pla de voluntariat buscant noves propostes de grups de treball.
- Trobar un coordinador pels voluntaris
Seguidament es passa a l’explicació del calendari previst per les activitats:
- Algunes ja s’han fet, altres s’han canviat la data per les restriccions per la pandèmia.
També per aquest motiu les dates proposades en el llistat d’activitats poden canviar.
- No es farà dinar de Nadal, però si que es farà la trobada per donar els premis del
concurs de fotografia i s’oferirà un pica-pica a l’exterior de la masia.
- El que si es preveu és fer de cara a l’any que ve és una calçotada al febrer/març.
El programa d’activitats s’aprova per unanimitat
6. Pressupost 2021 i aprovació
MªLluísa Garcia, explica que en el pressupost pel 2021 no hi ha canvis
destacables respecte al del 2020.
Donat que no podem gastar més del que ens dona el Museu de Ciències Naturals, les
despeses es preveu que siguin semblants a les de anys anteriors.
En l’apartat d’ingressos també es mantenen les quantitats.
En Pere Vives explica que el sostre de l’associació és de voltant dels 35.600 euros degut
a que la subvenció que rebem és fixe i si augmentem les despeses disminuiria
percentual-ment.
7. Renovació de quotes:
De cara al 2022 es proposa augmentar les quotes a 25 euros i 18 euros pels socis jubilats
A continuació es passa a la votació per aprovar el pressupost i comptes:
- El pressupost i comptes per a l’any 2021 s’aproven per unanimitat.

8 Informacions diverses
A preguntes d’un assistent a l’assemblea sobre la problemàtica de no poder utilitzar els
de lavabos de la masia per a tot-hom.
En Jaume Pàmies explica els motius;
En resum és un problema de recursos. Els actuals lavabos estan connectats a una
fosa sèptica que cal buidar regularment.
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Connectar-los amb el clavegueram és una inversió que requereix un projecte
d’enginyeria que no existeix ni sembla que hi hagi ganes de realitzar-lo. Una possible
solució passaria per fer pagar preu simbòlic per la seva ultilització.
S’obre un torn de paraules en el que es proposen diferents solucions possibles:
- Fer una caseta de lavabos a l’entrada al jardí, a la part de dalt on sigui més fàcil la
connexió amb el clavegueram.
- Llogar lavabos químics en els dies que hi ha activitats al Jardí Històric.
- La idea de fer pagar per donar valor a les instal·lacions es repeteix en varies
intervencions
- També es comenta que el problema passa per un augment del servei de neteja i per tant
d’inversió. Això també justificaria el fer pagar una petita quantitat per utilitzar els
lavabos.
Finalment s’acorda que es farà un escrit al Museu de Ciències per exposar la
problemàtica i demanar alguna actuació per resoldre-la

9 Torn obert de paraules
- El soci Carlos Azofra dona les gràcies a la junta per la feina feta durant l’any de
pandèmia. Veure que tot i les restriccions s’ha mantingut una certa activitat l’ha animat.
- També es demana fer més activtats amb les escoles, com assessors i organitzant tallers.
Al que es respon que ja hi ha aquesta relació i que es mirarà de continuar.
- Es demana que per nadal es faci la trobada tot i que no cal que sigui amb dinar a
l’interior.
- També es demana que es faci un homenatge a Josep Mª Montserrat per la seva
jubilació
En Pere Vives respon que ja estava previst i que s’ha posposat pel tema Covid.
Per finalitzar, en Pere Vives vol deixar clar que el llibre ha donat molta feina per que hi
havia molt material. Ha estat més laboriós que difícil
Sense que hi hagi més torns de paraules es dona per acabada l’assemblea a les 11h45’
Signen la present a Barcelona a 12 de juny de 2021
President
Pere Vives

Secretari
Miquel Viñals

