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

Lloc: Masia del Jardí Botànic Històric
Data: dissabte 17 de febrer de 2018
Hora: 11h30’ primera convocatòria
12 h en segona convocatòria
Assisteixen: Pere Vives (president), Enric Orús (tresorer), Miquel Viñals (secretari)
Josep Maria Montserrat (vocal junta)
I els socis: Francesc Vall, Albert Sánchez, Elisabet Serrano, Glòria Pastor, Jaume
Morera, Jordi Abentin, Josep Roige Cruz, Magdalena Sedo, Núria Navarro, Luis Pérez
i dues persones és que no identifico.
Total assistents: 16
Excusen la seva assistència: Jaume Pàmies (vocal junta)
Excusen assistència i lliuren delegació de vot: Margarida , Josep Maria Gener,
Montserrat Llopart i Rosa Llopart i Carlos Azofra.
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 2018 a les 12h
El president dona la benvinguda als socis assistents i excusa la presencia del vocal
Jaume Pàmies per qüestions familiars. Seguidament expressa el seu agraïment als
voluntaris i guies per la feina feta, sense ells no hauríem pogut arribar als 25 anys de
l’associació, que celebrem enguany.
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.
El president Pere Vives comenta que el vídeo que es va proposar fer no s’ha fet i que es
mirarà de realitzar aquest any. També explica que el cartell publicitant l’associació que
es va posar al «túnel» i que ja no hi és, es tornarà a posar. I que les obres de les noves
oficines encara no tenen data de començament però que sembla no trigarà a definir-se.
Sense més comentaris s’aprova l’acta per unanimitat.
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3. Breu exposició Memòria activitats 2017
La memòria 2017 es reparteix a l’entrada de la sala. El president, Pere Vives, fa
una explicació de les activitats realitzades durant l’any 2017 seguint els punts de la
memòria. Comenta que s’han omplert tots els cursets i viatges amb bona participació,
però cal arribar a més gent. Esmenta un lleu augment de socis i la necessitat de renovar
el pla de voluntariat.
A la jugateca augmenta el nombre de participants, sobretot infants molt petits.
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.
Es pensa fer un llibre commemoratiu dels 25 anys amb col·laboracions dels socis que
vulguin compartir alguna experiència viscuda a l’AAJBB, dels voluntaris i guies i dels
presidents i membres de les juntes directives de tots aquests anys.
4. Informe econòmic 2017 i aprovació
El tresorer, Enric Orús, fa un breu resum dels comptes del 2017 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.
Enguany s’ha obtingut un petit benefici de gairebé 2500 euros, gràcies a que en algunes
despeses s’ha pogut estalviar.
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.
Així mateix comenta que s’està treballant amb Caixa d’Enginyers per una qüestió de
millors condicions. Raó per la que a poc a poc es deixarà de treballar amb CaixaBanc
(La Caixa)
Actualment hi ha vora els 22000 euros en caixa, degut a que la subvenció pel 2017 del
MCNB arriba a la tardor
El president Pere Vives explica aquest punt i
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 2017 i s’aprova per unanimitat
5. Programa d’activitats del 2018
El president exposa els detalls de la nova programació per a l’any 2018 fent
esment especial en l’edició del llibre commemoratiu del 25 aniversari i convidant als
socis a participar, explicant en poques ratlles algun record o experiència a l’associació.
Respecte al voluntariat comenta que s’intentarà recuperar el grup de fotografia.
Es destaquen els actes i activitats pel 25è aniversari de l’AAJBB entre els que hi ha la
recuperació d’una festa infantil pel 6 de maig, actes de reconeixement a la feina dels
guies i voluntaris i dinars i sopars commemoratius
.
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Seguidament fa un repàs de les activitats que estan programades per aquest any: viatges
excursions, jugateca, visites guiades...El calendari d’aquestes activitats està a la
memòria d’activitats.
- Magda Sedó exposa el seu interès en el tema de plantes i flor premsada, per si es pot
fer un taller d’aquest tema.
- Enric Orús explica les sortides d’intercanvi amb altres museus i entitats cíviques, per
tal d’ampliar el coneixement de la nostra associació i promoure les visites al JBB.
També comenta l’augment de participació en els «Plantat» i que el taller de sembra que
organitzava el JBB aquest any l’assumim nosaltres.
Seguidament queda aprovat el programa d’activitats per unanimitat

6. Pressupost 2018 i aprovació
Enric Orús, el tresorer, explica el pressupost pel 2018 encarant-lo amb el
realitzat el 2017. S’ha pressupostat 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 2017. Tot i això s’han
modificat algunes partides, com la de salaris que augmenta sensiblement per que es
preveu una millora de sous i alguna nova contractació per encarà les activitats del 25
aniversari.
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 l’aportació.
En l’apartat «provisions vàries» es pressuposta un valor alt per precaució, ja que s’hi
poden posar despeses que desestabilitzarien altres partides.
Sense que hi hagi cap vot contrari queda aprovat el pressupost per 2018 per unanimitat.
Al comentari de la sòcia Margarita Mauro 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.

7. Informacions diverses
En Pere Vives comenta que a l’octubre es farà una assemblea per renovació de càrrecs
de la junta, ja que expira el període del president i des del febrer el del tresorer Enric
Orús. Tot i que el de secretrai encara no haurà exhaurit el temps de permanència en el
càrrec es proposa fer-ho tots a la mateixa assemblea per unificar unaq situació anòmala
creada els darrers anys, per no haver de convocar tres assemblees en un període curt de
temps.
En aquesta assemblea del més d’octubre també es proposarà un augment de quotes.
Associació d’Amics del jardí Botànic. Avda Font i Quer 2. 08038 Barcelona.
www.amicsjbb.org e-mail: info@amicsjbb.org

Tots els presents aproven la proposta.

8. Torn obert de paraules
- Lluís Pérez demana com poder apuntar-se a cursos i sortides quan no troba
ningú al telèfon.
- Pere Vives respon que hi ha la possibilitat de fer-ho per internet, però que
també s’està mirant d’aconseguir un mòbil per l’associació que el pugui portar la
secretària i on quedin enregistrades les trucades que no s’hagin pogut respondre, per
tornar la trucada al soci que ho hagi fet.
- Finalment en Jaume Morera proposa fer tallers i sortides amb temàtica dels bolets.
- Pere Vives: Es plantejarà pel Plantat de tardor.
Es recullen aquestes propostes i es dona per acabada l’assemblea a les 13h 35’
Signen la present a Barcelona a 17 de febrer de 2018

President
Pere Vives

Secretari
Miquel Viñals
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