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Memòria 2014 

 

Objectius generals i grau d’acompliment 

Recollim els objectius proposats al final de la Memòria 2013 als quals afegim els que es van concretar al començar 

l’any. 

1. Donar a conèixer el Jardí i afavorir la seva inclusió com a patrimoni natural de la ciutat. 

2. Promoció de l’hort i de la utilitat del jardí sensorial 

3. Ampliar el camp d’actuació de l’associació amb activitats fora del recinte dels Jardins Botànic i Històric. 

4. Renovació de la Junta directiva d’acord amb allò establert en els estatuts de l’entitat, que fixen els mandats 

en tres anys. 

5. Treballar el Pla de Voluntariat amb una dedicació especial que permeti establir límits a cada grup i defineixi 

millor les tasques i el sentit de pertinença a l’entitat de tots els voluntaris. 

 

Per difondre un millor coneixement del Jardí l’associació ha intervingut en: 

 

- Dues edicions de Planta’t aportant voluntariat, activitats concretes com sessions de guiatge específic per aquelles 

dates, organització del mercat de productes de proximitat. Total assistents en ambdues jornades: 7.800 persones 

- Serveis gratuïts de guies en caps de setmana, d’acord amb el conveni vigent fins juliol. Total de dies de caps de 

semana atesos: 90 dies 

- Servei de guies per a col·lectius específics sota demanda. Total de visites guiades concertades: 30. Total 

participants: 539 

- Organització del 6è concurs de fotografia amb bases més estrictes comptant amb el suport de Casanovas foto. Total 

participants: 38 

- Organització del curs de dibuix botànic a càrrec d’Isik Güner, acreditada mundialment aprofitant la seva estada a 

Barcelona del 30 de juny fins el 4 de juliol. Total d’assistents: 12 

- Camp de treball a l’estiu sota la direcció de la Geraldine Sanz. Total participants: 11 

- Organització del curs de dibuix natural a càrrec de Maite Marín. Total participants: 4 

- Participació en la 19a Mostra d’Associacions de la Mercè comptant amb estand propi a càrrec de voluntaris. 

- Participació en la Marató de TV3 
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- Exposició de dibuix “Set mirades” en col·laboració amb la fundació Antonio Hervás de Gavà. 

- Intervenció amb el Districte de Sants Montjuïc per millorar la senyalització del Jardí en l’àmbit territorial de 

Montjuïc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoció de l’hort i de la utilitat del jardí sensorial: 

La promoció de l’hort ha consistit  bàsicament en les activitats dutes a terme per voluntaris al llarg de tot l’any amb 

horaris i monitorització tal i com estableix el pla de voluntariat i amb un treball intens durant el mes de juliol amb el 

camp de treball que ha tingut com a objectiu la retolació dels espais, la col·locació d’un plafó explicatiu del que és 

l’hort, la catalogació i conservació de llavors, preparació d’un manual i fitxes de registre de llavors. 

També s’han fet visites guiades a l’hort per part de col·lectius interessats. 
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 Dies Participants 

Voluntariat a l’hort durant l’any 2014 82 Promig 15 persones 3h/c.u 

Visites guiades a l’hort 3 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliació de les activitats fora del recinte del Jardí: 

- Organització, seguiment i avaluació del cicle “Paradís perdut” dut a terme en conveni amb la Filmoteca de la 

Generalitat de Catalunya amb 8 sessions dobles a la mateixa Filmoteca i una sessió al prat de la masia del Jardí 

Botànic Històric de Barcelona. Hi han assistit un total de 1412 persones a les sessions de la Filmoteca i 150 a la sessió 

del juliol a la masia del Jardí Històric. 
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- Cicle de quatre viatges a llocs d’interès paisatgístic i jardiner. Aquesta activitat ha promogut que es donessin d’alta 

20 nous socis. 

VIATGE PARTICIPANTS 

Viatge a Galícia 21 

Viatge a Anglaterra 24 

Viatge a Madeira 20 

Viatge a València 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sortides a espais amb jardins notables de la ciutat. 

 

ITINERARI PARTICIPANTS 

Itineraris pel Barri Gòtic 25 

Itineraris per l’ Eixample 15 

Itineraris per Horta 8 

Itineraris per Montjuïc 5 

Itineraris per Ciutat Vella 23 
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Renovació de la Junta: 

El 25 d’octubre es va fer l’assemblea extraordinària per procedir a la renovació de càrrecs. La Junta ha quedat 

configurada per: presidència, Mercè Mestres, secretaria, Maria Jesús Garcia Fábregas, tresoreria, Enric Orús, vocals 

per part del Jardí Botànic, Josep Maria Montserrat i Jaume Pàmies. 

 

Millora del Pla de voluntariat: 

Aquest objectiu era un dels que la junta directiva considerava prioritari, ja que la demanda de participar com a 

voluntari a l’associació ha tingut un creixement constant i es detectava un progressiu tancament de cada grup en si 

mateix, mancant relació dels grups entre si i sobretot perdent el sentit de cohesió amb respecte a l’entitat. A final 

d’estiu es va fer un procés de selecció per a contractar una persona que mantingués una relació exclusiva amb cada 

grup, estudiés mancances concretes i donés una atenció als temes que en sorgiren. Han estat quatre mesos de feina 

ben feta, incloent una enquesta sobre el grau de satisfacció dels voluntaris, possibilitats de millora de la qualitat, 

identificació de projectes de cara a 2015, relació amb altres entitats dedicades a temes botànics, etc. 

Buidatge de l’enquesta: 

Les enquestes es van repartir entre 85 voluntaris que portaven com a mínim 1 any a l'entitat. Es va rebre resposta de 

41. A partir d'aquestes enquestes es va realitzar un buidatge amb les següents conclusions: 

El grau de saPsfacció́ en referència a les activitats realitzades pels voluntaris fixos de l'enPtat és alt, tot i que s'ha de 

millorar en l'autonomia del voluntari i donar-li l’opció de triar les activitats a realitzar. Aquest any  el grup de camp ha 

començat un nou projecte on guanyen autonomia, poder de decisió i autogestió, la qual cosa els ha provocat una 

motivació extra. S'ha de continuar treballant perquè els voluntaris d'altres grups aconsegueixin aquests projectes ja 

que segons les enquestes troben que hi ha una mancança de seguiment de les activitats que realitzen. Tanmateix, el 

grau de saPsfacció, però, és elevat doncs dins de tots els grups hi ha dinamitzadors que informen sobre les acPvitats a 

realitzar. 

 Com que cada grup té assignada una tasca concreta hi ha voluntaris que només es centren en una part de l'activitat. 

Això provoca que moltes vegades no es conegui el procés final ni la finalitat de les activitats. Tot i això, es va arribar a 

la conclusió que molts d'ells ja en tenen prou amb les seves activitats. Malgrat això hi ha un 30% dels enquestats que 

demanaven activitats conjuntes amb la resta dels grups voluntaris. És per això que s'estan programant activitats 

conjuntes de cara al 2015, com visites al museu Blau i visites als Bonsais del Jardí, entre d'altres. 
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Mitjans emprats: 

Les actuacions exposades han estat posibles gràcies als mitjans de que ha disposat l’associació. 

Una persona dedicada a tasques administratives amb horari de tres matins a la semana i altres jornades 

extraordinàries amb motiu d’activitats.  

Una persona amb dedicació a la formació del voluntariat de l’hort i atenció i manteniment del mateix.  

Una persona contractada durant els quatre últims mesos de l’any per atendre el voluntariat. 

A més s’ha comptat amb la participació de voluntaris organitzats en 9 grups: dos d’hort, tres de viver, un de guiatge, 

un de treball de camp, un de llavors i un de fotografia 

Mitjans econòmics: 

Els mitjans econòmics s’han vist reduïts substancialment al no comptar amb la subscripció de conveni amb el 

Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona que duia annexa una quantitat important. 

S’ha obtingut subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, Medi Ambient. 

S’ha establert conveni de col·laboració pel cicle de cinema amb “Mis herramientas de jardín” empresa asturiana de 

venda de material de jardinería per internet. 

Activitats en col·laboració: 

S’ha continuat la línia de col·laboració amb el Cicle d’Activitats de l’Àrea Metropolitana amb 3 visites guiades a Can 

Mercader amb una participació de 65 persones, dues visites guiades al Jardí Botànic amb una participació de 46 

persones, i dues activitats a l’hort de la Masia “Hort ecològic” per a 32 persones.  

S’ha mantingut la participació en l’edició de la revista “La Brolla”, butlletí informatiu que aquest desembre ha arribat 

al seu número 33. 

També s’ha participat en la 19a Mostra d’associacions a la Plaça Catalunya, on l’associació ha disposat d’un estand 

els tres dies , i gràcies a la col·laboració dels voluntaris, hem pogut ser-hi presents i donar a conèixer la nostra entitat 

als ciutadans.  
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Xifres 

Volum de socis de l’AAJBB 

Any Socis numeraris Socis voluntaris 

2014 286 124 

2013 270 108 

2012 249 125 

 

Dades de voluntariat 

 

participacions de voluntaris durant l’any 

 

3.419 

 

hores de voluntariat 

 

10.253 

 

Dies d’activitat voluntariat 

 

194 

 

Programa d’activitats 

 

Dies d’activitat per socis o públic 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Memòria de l’any 2014 
març de 2015                                    C/ Dr. Font i Quer nº 2, 08038 Barcelona 

T: 93.256.41.70 
www.amicsjbb.org  - info@amicsjbb.org 

9 

 

 

Propostes per al 2015 

 

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

Adoptar els sistemes comptables d’acord amb la normativa vigent. Això requereix formació específica dels càrrecs de 

la Junta i personal administratiu. 

Establir relacions més estretes i eficaces amb les institucions que comparteixen responsabilitats en el Jardí Botànic: 

Consorci de Museu de Ciències Naturals i Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Cercar noves fórmules de finançament.  

Mantenir els cicles de viatges especialitzats. 

Convenir un altre cicle de cinema amb la Filmoteca de Catalunya. 

Organitzar i coordinar un seminari d’entitats dedicades al “verd”. 

Mantenir el desenvolupament del pla de voluntariat. 

Mantenir la línia iniciada en temes de biodiversitat, especialment a l’hort. 

 

 

 

 

 

 

 

 


