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Consorci format per:

La teva llavor  
fa créixer el Jardí
Participa. Aprèn. Forma part  
de la comunitat del Jardí!
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Dona suport a les tasques 
científiques i educatives del Jardí. 
Col·labora com a voluntari per 
cuidar-lo, mantenir-lo i engrandir-lo 
sota la direcció del personal tècnic 
encarregat dels diferents espais.

Com a voluntaris, formem grups 
que donen suport a la plantació 
d’espècies noves, al manteniment 
dels vivers i a l’espai dels bonsais. 
També tenim cura de l’hort de la 
Masia situada al Jardí Botànic 
Històric. A més, hi ha un equip  
de guies amb formació específica  
que fa recorreguts generals  
i especialitzats per a tota classe de 
públic durant tota la setmana.

Si te’n fas Amic, podràs participar 
en diferents tallers, cursos i viatges 
que organitzem, així com col·laborar 
en els esdeveniments promoguts 
pel Jardí.

Fes-te’n Amic.  
Inscriu-t’hi.
------------------------------------------
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10 minuts a peu d’un jardí a l’altre

SEMBREM  IL·LUSIÓ
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Qui som? Què fem? Avantatges
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L’Associació d’Amics del Jardí Botànic de 
Barcelona (AAJBB) és una entitat sense 
afany de lucre que va néixer l’any 1993, 
fruit de l’esforç conjunt d’un grup de 
persones que tenien la voluntat d’impulsar 
l’obertura d’un nou Jardí Botànic.

Donem suport al Jardí, com a patrimoni 
cultural i natural de la ciutat, i fomentem 
el coneixement de la botànica del nostre 
entorn i de la resta d’àrees del món amb 
clima mediterrani.

Com a voluntaris, tenim el suport del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona  
i de la direcció tècnica del Jardí.

∫ Participem en les tasques de plantació, 
manteniment i conservació de les plantes, 
tant al nou Jardí Botànic com al Jardí 
Botànic Històric.

∫ Organitzem cursets i tallers de formació 
per als nostres voluntaris i associats.

∫ Conreem un hort a l’espai de la Masia, 
amb plantes alimentàries, aromàtiques i 
de condiment, amb l’objectiu de preservar 
espècies autòctones i disposar d’un banc 
de llavors amb finalitats educatives.

∫ Fem recorreguts guiats gratuïts pel 
Jardí durant els caps de setmana i visites 
guiades, sol·licitant-ho prèviament, pels 
diferents espais existents.

∫ Col·laborem en les jornades de portes 
obertes, les activitats de l’AMB i altres 
esdeveniments.

∫ Participem en programes d’inserció de 
col·lectius amb necessitats especials.

∫ Organitzem jornades de germanor per tal 
d’intercanviar experiències i cohesionar els 
socis i els diferents grups de voluntaris.

∫ Accés gratuït al Jardí Botànic 
i al Museu Blau.

∫ lnformació puntual de tots els 
esdeveniments que es fan, tant dins com 
fora del Jardí.

∫ Descomptes en tots els viatges, cursos  
i tallers que organitzem.

∫ Enviament periòdic de la revista Brolla, 
que informa sobre les activitats del Jardí i 
de I’Associació, i que també inclou articles 
de divulgació científica, entrevistes i altres 
notícies d’interès botànic.

------------------------

1374-AF-NAT-JB-AAJBB-FULLETO-9.indd   2 20/01/17   10:00


