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E

Es va elaborar un pla estratègic
l principal compromís que van acceptar els membres de l’actual
per garantir el principal
junta de Flora Catalana en ser escollits, el setembre de 2017, va
objectiu de la nostra associació:
ser el de consolidar i fer créixer la nostra associació. Per tirar
la difusió del coneixement endavant aquesta important tasca, el primer que va caldre fou reflebotànic i etnobotànic xionar sobre quina mena d’associació volíem construir i de com ho
de la flora de Catalunya. hauríem de fer per aconseguir-ho. Davant del repte, i després d’uns

Responsabilitat i precaució amb les plantes

mesos de treball, una diagnosi acurada de la situació d’aquells moments ens va permetre copsar una sèrie de mancances i problemes a
resoldre per aconseguir l’objectiu que ens havíem proposat. Per garantir que el principal objectiu de la nostra associació –la difusió del
coneixement botànic i etnobotànic de la flora de Catalunya– es dugui
a terme de manera eficaç per arribar a tot el territori català, es va
elaborar un pla estratègic que es vertebra en quatre grans fites:

Web de l’associació.
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El nou catàleg de flora ja inclou totes les imatges de la web antiga.

•
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Augmentar el nombre de socis, usuaris i
col·laboradors.
• Difondre i promocionar l’associació, i establir
cooperació amb altres organismes.
• Aconseguir fonts de finançament regular.
• Organitzar Flora Catalana per tal que sigui possible portar a terme projectes que impliquin la
col·laboració de la Junta, els grups locals i els
grups de treball de manera eficaç.
Al llarg d’aquests dos anys, s’ha treballat intensament per assolir aquestes fites i s’ha progressat
molt en totes quatre. Aquest fet es pot constatar,
per exemple, amb l’increment del nombre de socis,
que ha passat dels prop dels tres-cents del 2017 al
més d’un miler actual.
Des de la Junta considerem de vital importància
la quarta fita, és a dir, la que forneixi l’associació
d’una estructura funcional que permeti desenvolupar la nostra activitat de manera eficient. Cal tenir
present que Flora Catalana és una associació sense
ànim de lucre que desenvolupa la seva tasca gràcies
a la col·laboració i implicació d’alguns dels seus socis. Aquests socis, amants de les plantes i tots voluntaris, hi participen dedicant part del seu temps
lliure, quan poden i volen, amb la finalitat de generar coneixement per compartir amb la resta de la
societat. Aquesta actuació és molt lloable i mereix
un gran reconeixement, que, des de la Junta, aprofitem per trametre des d’aquest escrit. El fet de no
disposar de recursos humans estables, però, implica
un grau d’impredictibilitat que dificulta consolidar
una estructura organitzativa. En aquest sentit, la voluntat de la Junta és la de motivar els voluntaris per
tal que entenguin els objectius de Flora Catalana i

aconseguir que s’incorporin en el lloc que més els
agradi per dinamitzar-la adequadament.
L’estructura que s’ha anat definint, i que engrana actualment el nostre funcionament, té dues
parts clarament diferenciades. Per una banda, la
part que qualsevol associació ha de tenir per imperatiu legal i que correspon als òrgans de decisió
propis: assemblea general i Junta directiva. I per altra banda, la part que s’ha anat construint a mida
per Flora Catalana durant aquests dos anys i que es
compon de grups de treball i grups locals.
L’assemblea, integrada per tots els socis i que
s’ha de convocar com a mínim un cop l’any, és la
que adopta els acords que són de la seva competència. Pel que fa a la Junta directiva, és l’òrgan
que dirigeix l’associació; la normativa actual sobre
aquest tipus d’entitats exigeix que es constitueixi
amb un mínim de tres persones ocupant els càrrecs
de president, secretari i tresorer. La Junta actual la
presideix Francesc Caralt i Rafecas, Joan Coll i Bosch
n’és el secretari i Isabel Garcia Zafra, la tresorera. La
complementen les vocalies de Botànica, a càrrec de
Daniel Pérez i Bosque; la d’Etnobotànica, gestionada per Anna Maria Oliva i Casas; la d’Història, per
Pasqual Bernat i López, i la d’Informàtica, per Francesc Caralt i Rafecas. L’àmbit, objectius i projectes
que es porten a terme en cadascuna de les vocalies
els podreu trobar especificades al primer número de
Milfulles (pàg. 4-8). Les funcions de la Junta directiva estan detalladament descrites als estatuts de la
nostra associació, però en essència serien les de representar-la i portar-ne la gestió diària.
A partir d’aquesta estructura imprescindible,
s’han anat organitzant diversos ens per respondre a
les necessitats que han anat sorgint. Per ordre de
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Al nou web es poden consultar les activitats en un sol calendari.

creació, en primer terme, tenim els grups locals.
L’origen el trobem en les persones que van tirar endavant l’associació al principi, majoritàriament de
les comarques gironines, que es van anar coneixent
perquè participaven en les mateixes sortides i van
decidir trobar-se per programar més activitats. Així
fou com, de forma gairebé espontània, es van crear
uns grups units per una afició comuna i afavorits
per la proximitat geogràfica. Els membres d’aquests
grups, en constituir-se l’associació com a tal, van
decidir ser socis de Flora Catalana i hi participen activament.
El grups locals disposen de completa autonomia
per organitzar les activitats que desitgin, que han de
ser gratuïtes i estar incloses dins del marc d’actuació
definit per l’associació. L’àmbit d’actuació de cada
grup local vindrà definit per la delimitació geogràfica que es decideixi en el moment de la seva constitució, sempre tenint en compte i respectant els
altres grups constituïts prèviament. Per a la seva
gestió, es considera necessària la participació de
dues persones, o més, que exerceixin com a coordinadors (coordinador principal i suplent/s), que són
el pont d’enllaç amb la Junta i la resta de membres.
Pel seu important paper a l’hora de donar a conèixer l’associació al llarg del territori, és imprescindible que emprin la imatge de Flora Catalana per a la
difusió de les seves activitats i que les comuniquin

amb antelació per poder difondre-les a tots els socis, i no només als adscrits al grup local corresponent. D’aquesta manera es va creant una xarxa de
grups locals per la qual viatgen els nostres socis en
participar en diferents activitats organitzades pel
territori català. Ens agrada dir que es va creant un
“turisme de Flora Catalana”.
En anar sorgint objectius a més llarg termini, que
sobrepassaven el marc dels grups locals perquè corresponien a projectes transversals, es va creure necessària la creació del que s’han anomenat grups
de treball. Aquests grups es creen, per decisió de la
Junta i a proposta d’alguna de les vocalies, quan es
consideren necessaris per a l’execució d’un projecte
concret i, una vegada finalitzat, desapareixen si el
projecte no necessita manteniment. Estan constituïts per un coordinador, que assumeix les tasques
d’organització, un vocal de la Junta directiva i per
les persones que estiguin interessades a col·laborarhi. Actualment trobem diversos grups de treball
com són el de Vasculars, Briòfits, Claus dicotòmiques, Fotografia, Continguts, Desenvolupament informàtic, Botànics catalans, Itineraris i els d’Edició i
Maquetació encarregats de tirar endavant aquesta
revista.
Un cas especial de grup de treball és el de Comunicació i Territori, que es considera estratègic;
forma part de l’estructura bàsica de l’associació i és,
per aquest motiu, permanent. Es considera primor-

Portades dels tres primers números de la nostra revista.
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Sortida al Puig d’Olena, organitzada pel GL del Moianès, el novembre passat.

dial i imprescindible i està adscrit a la presidència de
l’associació. Les seves funcions són: garantir la comunicació entre Junta directiva, grups locals, socis i
seguidors de les xarxes socials, difondre activitats i
notícies i afavorir i promocionar la formació de nous
grups locals.
La feina dels grups de treball està aconseguint
que la nostra associació doni els seus fruits, i n’estem veritablement contents. La tasca conjunta de
tots els grups de treball i grups locals ha aconseguit
que, a hores d’ara, haguem superat, com s’ha comentat, el miler de socis. El Grup de Treball de Comunicació i Territori ha treballat intensament per
aconseguir una xarxa cada cop més consolidada de
grups locals (actualment 17), tot i que encara ens
queda molt per fer. El Grup de Treball de Desenvolupament ha afrontat la reprogramació del catàleg
de flora i el desenvolupament d’un web per a l’associació, a més d’un web per a cada grup local.
Milfulles, la nostra revista, ha estat un altre projecte
aconseguit, del qual estem ben orgullosos i que ha

sorgit de la coordinació de la tasca de dos grups de
treball: el d’Edició i el de Maquetació. I així, podríem
parlar d’altres grups de treball, no menys importants, que han anat aportant el seu gra de sorra
ampliant els coneixements i la informació que
oferim als nostres socis, a través dels nostres canals
de comunicació (web, revista i xarxes socials).
Aquesta és, a grans trets, l’estructura que fa que
Flora Catalana sigui el que és i continuï la seva tasca
de divulgació del coneixement botànic i etnobotànic. Us convidem a participar-hi, ja sigui com a soci
o com a col·laborador en qualsevol dels grups que
s’han esmentat.

Anna M. Oliva i Casas és llicenciada en Biologia i doctora
en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva principal afició ha estat, des de sempre, tot el
relacionat amb la natura sobretot en els camps de la botànica i l’etnobotànica. Més...

ESPAI RESERVAT PER PUBLICITAT

A partir del número 5 de Milfulles, la revista contindrà espais com aquest destinats a publicitat
Si et vols anunciar: http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles/publicitat
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