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MEMÒRIA ACTIVITATS 2011 

 

 

Acabat l’any 2011 cal fer la valoració de com ha transcorregut la vida de la nostra 

Associació. No hem estat lluny ni hem quedat al marge dels principals esdeveniments que 

han marcat l’any. Ha estat l’any dels “mercats econòmics”. Ells han estat els presumptes 

culpables de l’especulació destructiva que ha arrossegat economies, països, conquestes 

socials. 

En el nostre camí hem anat rebent senyals de què s’ha tancat una etapa i en comença una 

de nova. Això ha conduit a un any de reflexió i d’aplicació de criteris d’eficiència i de 

creativitat que ens han de permetre tirar endavant amb èxit els nostres objectius. 

 

Dos reptes assolits 

El principal objectius fixats pel 2011 era poder disposar d’un registre informatitzat i posat al 

dia de socis numeraris i voluntaris. Això s’ha aconseguit plenament i per tant s’ha donat el 

pas previ i imprescindible per a qualsevol activitat posterior al tenir la base de dades al dia. 

Aquest 2011 també s’han modificat els  estatuts de l’Associació per adaptar-los al marc 

legal vigent. Així doncs, en l’actualitat comptem amb els nous estatuts aprovats i inscrits en 

el registre d’Associacions de la Generalitat en data 18 de novembre de 2011. També 

consten als registres pertinents les documentacions sobre nomenaments de càrrecs i 

composició de les juntes a dia d’avui. 

 

 

Algunes xifres. 

 Nombre de socis numeraris: 265 

 Nombre de socis voluntaris: 90 

 Nombre de dies de voluntariat:  135 

 Nombre de dies de serveis de guies: 85 
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La web ens obre a l’exterior 

Dels objectius marcats pel 2011 de donar un efectiu suport al Jardí Botànic de Barcelona 

promovent les visites i facilitant-ne el coneixement fem un balanç positiu de la nostra 

pàgina web que manté la informació al dia i ens apropa a nous públics. Som conscients 

però que en el 2012 hem d’avançar en la seva capacitat de comunicació. 

S’han acordat connexions i intercanvi d’informació mitjançant la pàgina amb l’Associació 

d’Amics dels Jardins de Barcelona la qual cosa permet ampliar les possibilitats de relació 

entre membres d’ambdues associacions i beneficiar-nos de les iniciatives de cadascuna. 

 

Un gran èxit 

Entre les activitats dinamitzadores del nostre col·lectiu obertes també a nous públics cal 

destacar el concurs fotogràfic desenvolupat al llarg del 1r semestre que ha comptat amb 49 

persones participants que han presentat 161 fotografies. La majoria de participants han 

estat persones no sòcies ni voluntàries. Això vol dir que s’ha donat a conèixer el Jardí a 

altres col·lectius. De les fotografies, 54 eren del Jardí Botànic Històric i 107 del Nou Jardí 

Botànic. Hi va haver tres categories de premis i es va comptar amb el suport de l’empresa 

de jardineria Conillas. Les fotografies que varen concursar han il·lustrat el calendari de 

l’Associació corresponent a 2012. 
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RELACIÓ D’ACTIVITATS AL 2011 

 

ACTIVITATS AL JARDÍ BOTÀNIC: 

 

Febrer: 

 * Passejada botànica: Itinerari per Austràlia   diumenge 27 

 

Març: 

 * Passejada botànica: Itinerari per Austràlia   diumenge 13 

 * El pla de voluntariat: Tu ets el protagonista   dimecres 16 

 * Concurs de fotografia: La primavera ha arribat al J.B.  dissabte 26 

 * Passejada botànica: Itinerari per Sud-àfrica   diumenge 27 

 

Abril: 

 * Passejada botànica: Itinerari per Austràlia   dissabte 2 

 * Xerrada – passeig: El teix     dissabte 9 

 

Maig: 

 * Visita per a fotògrafs: Fotografiem els bonsais   dissabte 14 

 * Passejada botànica: Itinerari per Austràlia   diumenge 15 

 * Sessió formativa de dibuix: Al jardí tu també hi pintes  dissabte 21 

 * Passejada botànica: Itinerari per Sud-àfrica   diumenge 22 

 

Juny: 

 * Passejada botànica: Itinerari per Sud-àfrica   diumenge 19 

* Dos tallers i dos itineraris a l’empresa Mckinley  divendres 24 
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Juliol: 

 * Passejada botànica: Itinerari per Austràlia   diumenge 10 

 * Passejada botànica: Itinerari per Sud-àfrica   diumenge 17 

 * Passejada botànica: Itinerari per Austràlia   diumenge 24 

 

Octubre: 

 * Coneguem el jardí amb recorreguts ràpids   diumenge 30 

 

Novembre: 

 * L’alzina, arbre mediterrani per excel·lència   dissabte 5 

 

Desembre: 

 * Passejada botànica: Itinerari per Austràlia   dissabte 3 

 * Passejada botànica: Itinerari per Sud-àfrica   diumenge 11 

 

 

ACTIVITATS AL JARDÍ BOTÀNIC HISTÒRIC: 

 

Febrer: 

 * Passejada fotogràfica pel Jardí Botànic històric: 1ª sessió dissabte 19 

 

Març:  

 * Passejada fotogràfica pel Jardí Botànic històric: 2ª sessió dissabte 5 

 * Xerrada taller: Fragàncies i olis essencials   dissabte 19 

 * Festa de la primavera      dissabte 26 
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Maig: 

 * Presentació del llibre: Plantes medicinals de Montserrat dijous 19 

 

Juny: 

 * Fem compost       dissabte 4 

 * Festa dels voluntaris: Portes obertes al nostre hort  diumenge 5 

 * Sessió informativa:  Camp de treball    dijous 16 

 * Festa d’estiu dels Amics del Jardí Botànic   dissabte 18 

 * Sessió informativa:  Camp de treball    dimecres 22 

 

Juliol: 

 * Camp de treball participatiu i formatiu   del  4 al 29 

 

Setembre: 

* Jornada de formació dels voluntaris 

 

Octubre: 

* Jornada de formació dels voluntaris 

 

Novembre:  suspeses per manca de participants suficients 

 * Descobreix les plantes medicinals del la masia del J.B.  dissabte 12 

 * El saüc, un vegetal molt preuat     dissabte 19 

 * L’oli de neem, més que un insecticida ecològic  dissabte 26 

 

Desembre: 

 * Festa de Nadal dels Amics del Jardí Botànic   dissabte 17 
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ACTIVITATS A L´EXTERIOR: 

 * Passejada botànica: Arbres despullats    dissabte 26 de febrer 

 * Passejada botànica: Plantes invasores a prop de casa  dissabte 12 de març 

 * Passejada botànica: Plantes invasores als voltants de casa? dijous 24 de març 

 * Descobrim el parc de Can Mercader- Cornellà de L.  diumenge 8 de maig 

 * Visita als cellers Torres - Penedès    dimarts dia 10 de maig 

 * Sortida naturalista guiada: Herbes salades   diumenge 22 de maig 

 * Viatge al sud-est de França: Montpellier i Avignon  de l´11 al 13 de juny 

 * Descobrim el parc de Can Mercader- Cornellà de L.  diumenge 12 de juny 

 * Sortida botànica a la Selva d’Irati (Navarra)   del 25 al 29 de juliol 

 * Matinals als jardins de Barcelona: Parc de la Ciutadella dissabte 15 d’octubre 

 * Visita la Museu Castell de Perelada (Girona)   dissabte 22 d’octubre 

 * Visita comentada al Museu Blau    dijous 27 d’octubre 

 * Sortida Boletaire  (Sortida anul·lada per baixa participació) diumenge 20 de novembre 

  

COL·LABORACIONS AMB EL MUSEU DE CIÈNCIES – JARDI BOTÀNIC: 

 * Festa planta’t al jardí      diumenge 8 de maig 

 * Festa planta’t al Botànic  ( anul·lada per la pluja )  diumenge 6 de novembre

    

COMUNICACIÓ: 

 * Agenda activitats de febrer a abril 

 * Agenda d’activitats de maig a juliol 

 * Agenda d’activitats d’octubre a desembre 

 * Calendari de paret  

 * Article a la revista El Botánico, de la Asociación Iberomacaronésica de Jardines Botánicos, 

setembre 2011 

 * Col·laboració amb la revista Brolla (3 números) 
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CONVENIS: 

 * Conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona 

 * Conveni de pràctiques amb el centre d’ensenyament Lycée Monteil, de Rodez, França. 

 

ITINERARIS: 

 * Itinerari per a 70 persones a través de Viatges Halcón . 

 * Itinerari per al grup de nens de l’Escola Conxa Espina. 

 * Itinerari per alumnes de l’Institut Salas de Viladecans ( 30 persones ) 

A més d’itineraris guiats tots els dissabtes i diumenges excepte agost i festes nadalenques. 

 

SUBVENCIONS:  

 * Medi Ambient Ajuntament de Barcelona 

 

PER 2012 

OBJECTIUS 2012: 

• Millora de la coordinació entre diversos grups de voluntariat 

• Millora de l’atenció al soci, i ampliació dels seus avantatges. 

• Promoció de les visites al jardí botànic històric 

• Desenvolupament d’un jardí sensorial. 

• Acord de manteniment de quotes. 

 

ALGUNES ACTIVITATS DESTACADES PER 2012: 

• Concurs de fotografia: primavera 

• Exposició fotogràfica a la Masia: abril-novembre 

• Viatge a Kew Gardens: maig 

• Camp de treball: juliol 

• Taller de plantació a parcs metropolitans: 11/03/2012, Parc de les aigües; 15/04/2012, 

Parc de Torreblanca; 29/04/2012, Parc de Can Solei i Ca l´Arnús (Badalona); 10/06//2012, Parc 

nou del Prat de Llobregat. 
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