
COMUNICAT DE L'ASSOCIACIÓ MUSEU BALEAR DE CIÈNCIES NATURALS EN RELACIÓ A
LES RECENTS MANIFESTACIONS SOBRE LA INTEGRACIÓ DEL MUSEU DINS LA FUNDACIÓ

JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER

Amb motiu de l'aprovació per part de la Fundació Jardí Botànic de Sóller (en endavant Fundació JBS), el 
passat 26 de setembre de 2018, de la modificació dels seus estatuts per tal que el Museu Balear de Ciències 
Naturals (gestionat des de fa quasi tres dècades per l'Associació del mateix nom amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Sóller, titular del museu) passi a integrar-se dins les finalitats i objectius de l'esmentada 
FJBS, s'han produït un seguit de manifestacions públiques per part del director del jardí botànic, Sr. Josep Ll.
Gradaille Tortella.

En aquestes manifestacions realitzades davant diferents mitjans de comunicació regionals i reproduïdes a les 
xarxes socials i a mitjans locals el Sr. Gradaille ha vessat falsetats i ha acusat directament -sense més 
argument ni prova que la seva paraula- de manipulació política i de mala gestió a la majoria de Patrons de la 
FJBS pel simple fet de que votaren a favor de l'esmentada modificació -impulsada pel Consell de Mallorca-, 
quedant aprovada per majoria absoluta.

Les manifestacions del director del Jardí Botànic s'han fet després que en data 16 de gener del 2019 el 
Protectorat de Fundacions de les Illes Balears, avalés la legalitat d'aquest canvi estatutari amb un contundent 
informe que desmunta els arguments dels dos patrons que s'hi van oposar, per motius en els que no entrarem 
atesa la seva llibertat de criteris i de vot en el si del Patronat, del que també formen part igual que la nostra 
associació.

Atès que en les seves declaracions el Sr. Gradaille ha posat en dubte la legitimitat d'aquesta modificació -a la 
que ell personalment s'hi ha oposat i  hi votà en contra ja que tot i no ser patró disposa fins ara d'un vot en 
qualitat de director-gerent-, ha qüestionat la capacitat de gestió de l'Associació Museu Balear de Ciències 
Naturals (en endavant AMBCN) i s'ha atrevit a acusar els seus components (no sabem exactament quins ja 
que a hores d'ara comptam amb més de 350 socis però suposadament es devia referir a la seva Junta 
Directiva) de connivència política amb determinats partits, ens veiem en la obligació de fer un seguit 
d'aclariments. Ho feim per respecte a la resta de Patrons de la FJBS i per respecte als nostres socis i al 
conjunt de la societat que durant més de 25 anys ha tengut en el Museu un referent pel que fa a la 
conservació i divulgació del llegat que li va ser confiat, a l'estudi i la divulgació de la natura de les Illes 
Balears, i a la contribució a l'educació ambiental i de la cultura naturalista de les nostres Illes.

1- Recordam sols que el patronat de la FJBS està constituït des de la seva creació per set entitats que són: el 
Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears, l'Ajuntament de Sóller,
l'Associació Museu Balear de Ciències Naturals, la Fundació Sa Nostra i l'Associació Ibero-Macaronèssica 
de Jardins Botànics.

2- El Sr. Gradaille no pot parlar ni fer manifestacions en nom de la Fundació ni del seu Patronat sinó sols a 
títol personal o bé en nom del patró que representa i del qual té el vot delegat (que evidentment també va ser 
contrari a la modificació). Aquest Patró és l'Associació Ibero-Macaronèssica de Jardins Botànics, entitat que 
fins ara l'única aportació que ha fet a la Fundació van ser els sis euros i un cèntim (6,01 € = 1.000 PTA) que 
aportà a la seva constitució, front els dos-cents trenta mil set-cents setanta un amb 61 cèntims (230.771,61 € 
= 38.397.166 PTA) que aportà al mateix acte la nostra Associació, a la qual ara el seu representant acusa de 
voler-se aprofitar de la FJBS.

3- El director del jardí ha afirmat en les seves declaracions que els patrons que han votat a favor de la 
integració del Museu "han constituït una nova fundació" aprofitant la seva majoria dins el Patronat. Aquesta 
afirmació és falsa ja que sols s'han modificat els estatuts per ampliar els objectius fundacionals a la gestió del
museu. En el dictamen del Protectorat (que el Sr. Gradaille ja coneixia quan va fer les declaracions) queda 
palès que no hi ha 'nova fundació' tot i que ell en va extreure la seva pròpia conclusió 'jurídica' ocultant, a 
més, l'informe durant dies a la resta de patrons que havien votat a favor del canvi,  la qual cosa és molt greu i
suposa un abús de la confiança que com a director li tenia dipositada el Patronat.

4- El Sr. Gradaille acusa directament els patrons que votaren a favor de la modificació (deixant defora a la 
UIB que també votà a favor) d'haver-ho fet perquè el control de la fundació tengui a partir d'ara més pes 



'polític que tècnic' (sic) ja que tres dels patrons que fins ara tenien un representant -Consell, Govern i 
Ajuntament- passaran a tenir-ne dos. Si bé és veritat que aquest canvi s'ha aprovat aquest està més que 
justificat perquè precisament aquestes institucions aportaran a partir d'ara més recursos a la Fundació pel fet 
d'assumir aquesta el Museu.

5- El responsable del Jardí posa en dubte la capacitat de gestió de la nostra associació i de l'Ajuntament de 
Sóller per mantenir el museu i posa la seva feina i la del seu equip al front del jardí com exemple de bona 
gestió. No entrarem a debatre aquest punt en detall -entre d'altres motius perquè tot i ser Patrons de la FJBS 
no diposam de tota la informació- però el Sr. Gradaille hauria d'explicar com és possible considerar mala 
gestió que una Associació sense ànim de lucre com la nostra hagi mantingut el museu obert i actiu durant 
més de 25 anys amb els seus propis recursos (quotes dels socis, activitats, iniciatives formatives i educatives,
exposicions, cursos, activitats lúdiques i un llarg etc. ) sense tancar ni un dia el Museu fins i tot en els 
moments de pitjor crisi econòmica i sols amb una ajuda anual de l'Ajuntament de Sóller de 14.000 euros (el 
2018 foren 14.280 €), quan el pressupost de funcionament bàsic del museu no ha baixat mai de 60.000 euros 
anuals. Ho hauria d'explicar perquè les instal·lacions que ell dirigeix ha rebut aportacions públiques per valor
de centenars de milers d'euros (segurament ja superen amb escreix els 2 milions d'euros) des de la seva 
creació. Les aportacions del Consell i del Govern a la Fundació Jardí Botànic s'han mantingut fins i tot en els
pitjors moments de restricció. Concretament l'any 2018 van ser 111.000 euros (48.000 del Govern i 63.000 
del Consell) però en els anys anteriors a la crisi les aportacions eren encara majors. A més, amb la 
modificació estatutària, l'aportació de diners públics a la fundació serà encara superior atès que el museu 
també s'ha d'incorporar al pressupost. I podem afegir de pas que, tot i compartir el mateix espai, les entrades 
del visitants al Jardí i al Museu (tiquet únic) mai s'han repartit a parts iguals sinó que el Jardí sempre se n'ha 
quedat la major part (un 70% al jardí i un 30% al museu, un cop deduïdes les despeses).

6- A part de tots els fantasmes de manipulació política que sols estan en la imaginació del Sr. Gradaille (per 
començar les institucions públiques que actualment formen part de la Fundació ni tant sols estan baix el 
control dels mateixos partits polítics) i de l'insult que aquesta acusació representa per a la nostra associació ja
que sempre (i de forma demostrable) ens hem sentit recolzats per les institucions i hem col·laborat amb elles 
independentment de qualsevol conjuntura d'aquest tipus, l'única veritat  és que el canvi estatutari sols s'ha fet 
amb un únic objectiu: que el Museu Balear de Ciències Naturals pogués rebre també suport econòmic del 
Consell i del Govern, enfortint a la vegada la Fundació JBS (que ara també inclourà el nom del museu en la 
seva denominació oficial) i garantir així el seu futur.

7- La nostra associació -independentment d'altres mesures que ens puguem plantejar-  no entrarà a debatre 
amb el Sr. Gradaille, ni pública ni privadament, ni a desmentir punt per punt totes les seves mitges veritats, 
falsetats o acusacions que ha fet sols perquè s'ha aprovat democràticament un canvi que no li agrada. I no ho 
farà perquè com a Patrons cofundadors de la Fundació JBS i iniciadors del Jardí Botànic de Sóller, no podem
permetre que el prestigi de la institució (ni el del Museu Balear de Ciències Naturals) pugui quedar en 
entredit. Una vegada aprovada la integració del museu dins la Fundació Jardí Botànic-Museu Balear de 
Ciències Naturals, sols ens queda continuar treballant per que el museu i el jardí botànic segueixin essent uns
referents en el camp de l'estudi, la conservació i la divulgació de la naturalesa balear que van iniciar fa ja 
més de 30 anys de forma conjunta. I esperam que sigui així per molts anys més.

Signat:

Amador Estarellas
President de l'Associació MBCN

(En nom de tota la Junta Directiva)


