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

BOTÀNIC DE BARCELONA 2020 

 

 

Lloc: Masia del Jardí Botànic Històric 

 

Data: dissabte 22 de febrer de 2020 

 

Hora:  11h primera convocatòria 

 11h 30’ en segona convocatòria 

 

Assisteixen els socis: 
 Albert Sanchez Bolufer, Elisabet Serrano Rafart, Berta Rodríguez Garcia, Lluïsa 

Pallissa Casadevall, Pere Marc Abellán, Benilda Díaz Fajó, Mª Ascensión Abad, Josep 

Maria Gilabert Gomez, Otto Bracke, Enric Orús, Montserrat Molins Segura, Mª 

Montserrat Sabroso Badía, Montserrat Masset, Glòria Pastor Vivas, Jorai Abentin 

Vidal, Núria Navarro Martinez, Eva Maria Cavaleiro Costa, Núria Jardí Pous, Esteve 

Sendra Ibañez, Margalida Gelavert Desplan, MariCarmen Latorre Planas, Montserrat 

Martin, Fàtima March Vila, Antonia Santiago Baleta, Mª Asumpció Llargués Sans, 

Montserrat Llargués Sans, Laura Buguria. 

 

Membres de la junta: 
Pere Vives (president), Mº Lluísa Garcia (tresorera), Miquel Viñals (secretari), Jaume 

Pàmies (vocal junta), Josep Maria Montserrat (vcal junta) 

  

Total assistents: 32 

 

 

Ordre del dia: 
 

1. Salutació del president 

2. Aprovació acta anterior 

3. Breu exposició Memòria d’activitats 2019 

4. Informe econòmic de 2019 i aprovació 

5. Programa d’activitats 2020 i aprovació 

6. Pressupost 2020 i aprovació 

7. Informacions diverses 

8. Torn obert de paraula 

 

1. Salutació del president 

 

S’inicia l’assemblea ordinària de l’associació  de l’any 2020 a les 12h 

El president dona la benvinguda i agraeix als socis la seva assistència 

 

2. Aprovació de l’acta anterior 

 

El secretari, Miquel Viñals fa lectura de l’acta anterior. Al no haver cap comentari ni 

rectificació queda aprovada per unanimitat. 
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3. Breu exposició Memòria activitats 2019 

 

 La memòria 2019 es reparteix a l’entrada de la sala.  

El president, Pere Vives,  fa una explicació de les activitats realitzades durant l’any 

2019 seguint els punts de la memòria.  

 

- El nombre de socis es manté al voltant de 328. Hi ha baixes però també se’n sumen de 

nous 

- Tot i que encara hi ha alguns problemes de comunicació amb els socis, ara estem a les 

xarxes socials; twiter, faceboock, i també instagram gràcies a la col·laboració de la 

socia Runa.  

- També tenim un telèfon mòbil per poder comunicar amb l’associació en cas de 

necessitar-ho en dies que no hi ha ningú a la oficina. 

 

El president continua comentant els punts de la memòria a destacar que  

- Hi ha demanda de voluntariat, però no es pot donar feina a tots a les tasques que 

podrien fer. 

- Es vol crear una vocalia de voluntariat, però no hi ha recursos. Caldria una persona 

que s'oferís a fer aquesta feina de coordinació. 

 

Aquest any la jugateca estarà a càrrec de l’empresa guanyadora del concurs. 

L’associació, però, seguirà fent tallers de jugateca 

Segueix comentant el que ja apareix a la memòria: 

Camps de treball, projectes de col·laboració amb escoles i altres entitats que s’han fet. 

Respecte a les publicacions es fa notar que el llibre commemoratiu dels 25 anys està en 

fase de maquetat. Es preveu que es podrà entregar en el dinar del juny. 

 

4. Informe econòmic 2019 

 

 La tresorera, Mª Lluísa Garcia, fa un breu resum dels comptes del 2019 explicant 

les despeses i les entrades de diners . S’expliquen algunes de les entrades i despeses 

com la del museu de 618 euros , que correspon al que es va haver de retornar per haver 

superat la subbenció del 2018. 

El president Pere Vives comenta que per anar bé s’haurien d’augmentar els ingressos.  

L’entrada de nous socis seria una bona cosa. 

 

Otto Brack demana quina és l’edat dels socis que entren nous. En Pere Vives li respon 

que entre 50 i 60 anys, tot i que també n’entren de més joves 

 

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. 

 

Es passa a la votació per l’aprovació de la memòria i del informe econòmic del 2019. 

Al no haver vots en contra ini abstencions queden aprovats per unanimitat. 
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5. Programa d’activitats del 2020 
 

 El president exposa els detalls de la nova programació per a l’any 2020.  

Alguns dels objectius principals són: 

- Augment de socis 

- De cara al 2021 augmentar la quota per poder augmentar, també la subvenció 

- Trobar un coordinador pels voluntaris 

 

Pels comentaris d’alguns socis en que s’avisa que hi ha algunes quotes que no sel’s ha 

cobrat, es proposa fer un enviament de correu avisant del dia en que es farà el càrrec, 

per tal que les persones que no ho tenen domiciliat facin l’ingrés. 

  

S’explica la importància de la feina dels voluntaris i que hi ha demanda per fer aquest 

voluntariat però de vegades no coincideixen les feines en que es necessita gent i les 

preferències dels voluntaris. De 90 voluntaris n’hi ha 75 que col·laboren de manera 

continuada. 

- També es vol recuperar el grup de fotografia i crear un grup de dibuix botànic. 

 

La resta d’activitats es mantenen com l’any anterior. 

 

 Es passa a l’explicació del calendari previst per les activitats que es troba a la memòria. 

Es comenta que el PLANTAT  només es farà a la primavera. 

 Aquest programa, estarà obert a canvis i a noves propostes d’activitats. 

 

El programa d’activitats s’aprova per unanimitat 

 

6. Pressupost 2020 i aprovació 
 

 MªLluísa Garcia, la tresorera, explica el pressupost pel 2020 pensat en relació al 

del 2019.  

 No s’augmenta ni redueixen les partides ja que per la dimensió de l’associació i 

la seva estructura no es vol córrer el risc de pressupostar més activitat de la que ja hem 

estat capaços de fer el 2019.  

 

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.  

 

A continuació la tresorera continua explicant la proposta de pressupost per l’any 2020.  

Hi ha una partida de diners que s’han reservat per una part que faltava de la maquetació 

del llibre 

A continuació es passa a la votació per aprovar: 

 

- El pressupost i comptes per a l’any 2020 s’aproven per unanimitat. 
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7. Informacions diverses 
 

El llibre del 25 aniversari no s’enviarà. Donat que hi ha moltes fitxes de socis que estan 

pendents d’actualització, qui no vingui al dinar de juny (on s’entregaran en ma) l’haurà 

de recollir a les oficines de l’associació i s’aprofitarà per actualitzar la fitxa. 

 

 

8. Torn obert de paraules 

 

- Es demana si es celebrarà el 90 aniversari del Jardí Botànic Històric. 

Josep Mª Montserrat explica que no està molt clar quan s’ha de celebrar, ja que abans de 

la seva inauguració ja funcionava. De tota manera, de moment, no se n’ha parlat, ni 

tampoc hi ha dotació econòmica. 

- Enric Orús demana que afegir el nom de Josep Soler com col·laborador de l´’excursió 

botànica 

- Elisabet Serrano demana si es poden organitzar xerrades per a escoles amb algú que 

parli del canvi climàtic. 

En Pere Vives respon que si de cas haurien de ser xerrades que relacionesin les plantes i 

la seva influència en el clima. 

En Josep Mª Montserrat comenta que ja s’han demanat subvencions per activitats 

d’aquesta mena. i l’associació ja mira de participar en el que organitzen les institucions. 

Ell mateix dona la notícia que s’han iniciat la futura gestió de l’estany de la Fuixarda, 

que s’havia assecat donat que ja no rep les aigües de les fuites en canonades i les 

escorrenties. 

Es comenta la desaparició de gairebé totes les fonts naturals de Montjuïc  

 

 

Sense que hi hagi més torns de paraules es dona per acabada l’assemblea a les 14h 

 

 Signen la present a Barcelona a  22 de febrer de 2020 

 

 

 

 

President      Secretari 

Pere Vives       Miquel Viñals 


