


PROGRAMA DE VOLUNTARIAT:

LES AVANTATGES DELS AMICS DEL JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA:

Podem visitar el Jardí Botànic de franc | Entrada gratuïta als Museus de Zoologia i 
Geologia de la Ciutadella | Tenim descompte a les activitats dels Museus de Ciències de 
Barcelona | Rebem informació de les novetats del Jardí | Gaudim d’un programa especial 
d’activitats | Rebem BROLLA, la revista trimestral del Jardí Botànic | Col·laborem en el 
manteniment i creixement del Jardí | Tenim descomptes a: Garden Center Bordas Gavà; 
Navarro Mitre Florista, Oryx, botiga de natura i excursionisme; Tokonoma, escola i 
botiga de bonsais; Botiga del Jardí Botànic.

COM POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES:

Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona    
C/ Dr. Font i Quer, 2 - Parc de Montjuïc - 08038 - Barcelona  
Horari d’atenció al pùblic: Dimarts i divendres de 15 a 18 h 
Tel. 932564170 - 616134533 - 932564160 - amicsjbb@telefonica.net
Segueix les nostres activitats en:  
www.jardibotanic.bcn.cat - Amics del Jardí Botànic de Barcelona | Facebook
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L’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona va néixer l’any 1993 
per donar suport al projecte d’un nou Jardí Botànic. Des dels seus inicis, 
un programa de voluntariat ha permès que els ciutadans gaudissin 
col·laborant, participant, treballant i aprenent al Jardí.

GESTIÓ ASSOCIATIVA

Perquè som amics, hem de treballar per 
nosaltres. Formació, dinamització, celebracions 
associatives. El més important de ser 
voluntari és compartir les experiències, 
el treballs, les il·lusions.

ESTUDI DEL CICLE DE LES PLANTES

El Jardí és un museu viu. Les plantes 
canvien d’aspecte durant l’any. Un equip 
hi participa en l’estudi dels geòfits. 
“És una feina que permet aprendre molt 
sobre les plantes”.

GUIES BOTÀNICS

Som la cara humana del Jardí. Rebem  
i atenem, com a bons amfitrions, els 
visitants els caps de setmana, els 
informem i els ensenyem el Jardí. Som 
els principals sensors de les valoracions 
i percepcions del visitants.

VIVER

Plantem llavors, veiem créixer les plantes 
i en tenim cura d’elles fins que estan a 
punt per plantar-les al Jardí. La nostra 
llavor fa créixer el Jardí.

HORT I ETNOBOTÀNICA A LA MASIA

A l’espai de l’Antic Jardí Botànic, els mateixos 
voluntaris hem desenvolupat un hort 
que pretén protegir la diversitat hortícola 
tradicional, i servir de punt de distribució de 
llavors. Recuperem el saber dels nostres 
avis, i oferim un nou espai a la ciutadania.

DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ

El dibuix botànic sempre ha estat una 
eina bàsica per l’observació, estudi, 
coneixement i difusió de la natura. El 
treball es fa sempre del natural, procurant 
la màxima fidelitat amb la realitat.

FOTOGRAFIA

La contemplació del dia a dia del Jardí: 
el creixement, la floració, els fruits. 
Busquem la llum, el color i les formes 
canviants de la natura. 

JARDINERIA

Campanyes de plantació, reg, poda, 
manteniment de la zona etnobotànica, 
sembra del blat. En contacte directe amb 
la cara visible del Jardí. 

EDUCACIÓ AMBIENTAL

El Jardí és jove, i s’ha d’aprendre a gaudir 
d’ell. Treballem per oferir als grups 
d’infants, escolars o de lleure, activitats 
on aprenguin a valorar el nostre patrimoni 
natural. Al Jardí, els infants descobreixen 
l’aventura del món vegetal.




