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Les Nits del Marimurta 2017 

L’escenari més espectacular i exclusiu de la Costa Brava 

 

Dates de realització | #nitsmarimurtra 

 5, 12, 18 i 26 d’agost 

 Obertura de portes al públic: 20.30h 

 Inici del concert: 22.00h 

 

Concepte 

Les nits d’estiu són, des de fa ja 12 anys, l’ocasió de gaudir del Jardí Botànic 
Marimurtra un cop s’ha post el sol.  

Les Nits de Marimurtra, com a oferta lúdica, cultural, musical i diferenciada s’han anat 
consolidant edició rere edició fins a arribar al moment actual en què s’han convertit en 
el festival de referència de la Costa Brava sud.  

La Fundació Carl Faust, responsable del Jardí Botànic Marimurtra, continua apostant 
per un cartell de qualitat que s’avingui amb l’exclusivitat que ofereix el Jardí per fer-hi 
els concerts.  

Novament, el conegudíssim templet de Linné serà l’escenari on es duran a terme els 
concerts de Les Nits de Marimurtra. Un escenari privilegiat situat sobre la cala Sa 
Forcanera, la primera cala de la Costa Brava. Un escenari també únic perquè permet 
tenir una vista exclusiva i privilegiada del mar mentre es gaudeix d’un espectacle únic. 

Les Nits de Marimurtra consisteixen en concerts de petit format, amb un aforament 
exclusiu de 200 persones on es crea una atmosfera de proximitat única i singular.  

Enguany, Les Nits de Marimurtra programaran 4 concerts que tindran lloc durant els 4 
caps de setmana del mes d’agost. 
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On ho fem? L’escenari més espectacular de la Costa Brava 

El conegudíssim Templet de Linné és l’escenari on es duran a terme els concerts de 
Les Nits de Marimurtra. Un escenari privilegiat situat sobre cala Sa Forcanera, la 
primera cala de la Costa Brava. 

Les Nits de Marimurtra es desenvolupen en 3 espais diferents del Jardí: 

 Plaça de Goethe (Servei de bar a càrrec d’Oncolliga Blanes) 

 Escales d’Epicur (llotges) 

 Templet de Linné (escenari i platea) 

El conjunt de tots aquests espais fan de Les Nits de Marimurtra una experiència única. 
Una manera diferent d’estar en contacte amb el mar Mediterrani i la Costa Brava en 
companyia de la millor música de casa nostra. 

 

Més que un concert, més que un festival... 

Les Nits de Marimurtra són una experiència lúdica completa. A banda del propi 
concert de grans figures musicals de casa nostra, són també una ocasió per gaudir d’ 
entorn natural exclusiu que, junts generen emocions úniques. 

L’inici de l’esdeveniment tindrà lloc a les 20.30 h i finalitzarà a les 00.00 h. Aquest any 
el servei de bar va de la mà d’Oncolliga Blanes, una fundació sense ànim de lucre que 
té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer i dels 
seus familiars.  
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Un espai únic, singular, exclusiu... Senzillament diferent 

Les Nits de Marimurtra tenen lloc al Jardí Botànic Marimurtra, el jardí botànic de la 
Costa Brava, un indret privilegiat en el que gaudir de la riquesa del seu patrimoni 
botànic, arquitectònic, paisatgístic i humà. Un paradís del món vegetal que gràcies al 
seu context geogràfic guarda una estreta relació amb la Mar Mediterrània.  

El Jardí és un dels atractius turístics més ben valorats de la Costa Brava i que rep més 
de 100.000 visitants cada any. Es va concebre com a espai dedicat a la ciència i, 
específicament, a la botànica. Actualment, la seva col·lecció de més de 4.000 espècies 
botàniques de climes subtropicals, temperats i mediterranis conviuen amb un dels 
paisatges més espectaculars i dramàtics de la Costa Brava.  

El Jardí Botànic Marimurtra és l’obra d’un home apassionat per la natura, Carl Faust, 
un exemple de figura de mecenes científic que va fomentar la botànica sense ser 
botànic; les publicacions sense ser ni escriptor ni editor; les relacions internacionals 
sense ser diplomàtic; la ciència sense ser científic; la formació d’investigadors sense 
ser-ho ell tampoc. Potser és per això, per l’origen estrictament altruista i desinteressat 
de la idea original de Faust, per tot l’esforç que va posar en la realització del seu somni, 
per les ganes d’avançar en el coneixement de la naturalesa, tot i les dificultats, que la 
seva obra encara persisteix en l’actualitat, amb gent disposada a continuar-la i 
ampliar-la.   

La Fundació Carl Faust, responsable del Jardí Botànic Marimurtra, té com a objectiu 
mantenir viu el llegat del seu fundador.  

 

A què destinem els beneficis? Els nostres fins fundacionals 

Els beneficis de Les Nits de Marimurtra es destinen íntegrament a la persecució dels 
fins fundacionals de la Fundació Carl Faust que, segons els seus estatus, són: 
 

“...la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en 
botànica, [...] cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici, tot plegat, 

de la recerca i de la divulgació científiques. “ 
 

La Fundació Carl Faust és una fundació privada sense ànim de lucre que el 2009 va 
rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

El Jardí Botànic Marimurtra està classificat com a Bé Cultural d’Interès Nacional per 
la Generalitat de Catalunya. 

A banda d’aquestes distincions, també és membre del Club de Cultura del Patronat 
Costa Brava – Pirineu, de l’Associació Catalana de Turisme i de la iniciativa Viles 
Florides.  
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Canals d’informació de les Nits de Marimurtra 

www.nitsmarimurtra.cat i www.marimurtra.cat 
www.facebook.com/LesNitsDeMarimurtra 
www.faceboook.com/marimurtrabotanic 
@MarimurtraJardí (Twitter) 
@Marimurtrabotanic (Instagram) 
#NitsMarimurtra (hashtag genèric a totes les xarxes) 
 

Programació de concerts 2017 

 Dissabte 5 – Víctor Branch (En col·laboració amb PID Foundation) – 18€ 

 Dissabte 12  – The Gospel Viu Choir – 28€  

 Divendres 18  – Susanna del Saz – 20€ 

 Dissabte 26  – Quimi Portet – 24€ 
 
 

Entrades anticipades 

 Jardí Botànic Marimurtra, a taquilles 

 Floristeria La Camèlia (Passeig de Dins, 26, Blanes - Santa Llúcia, 12, Lloret )  

 Web: www.nitsmarimurtra.cat  
 

Jardí de nit i Jardí de dia 

Amb cada entrada que s’adquireixi per Les Nits de Marimurtra es regalarà una altra 
entrada per visitar el Jardí  Botànic Marimurtra de dia.  

D’aquesta manera, es vol promoure el coneixement de l’espai, al seva riquesa botànica 
i el seu valor paisatgístic com a enclavament turístic de primer ordre a Blanes i la Costa 
Brava. 
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http://www.nitsmarimurtra/
http://www.marimurtra.cat/
http://www.facebook.com/LesNitsDeMarimurtra
http://www.faceboook.com/marimurtrabotanic
http://www.nitsmarimurtra.cat/
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VICTOR BRANCH | PID FOUNDATION 

Victor Branch és un cantant de formació principalment clàssica que ha sabut fusionar 
aquest aprenentatge amb la música que li agrada. Presenta un disc amb varietat 
harmònica, amb referents com Amy Whinehouse, Jamiroquai, Sam Smith, John 
Newman, Jennifer Hudson o Lauryn Hill. Tots ells d’estils diferents però alhora icones i 
ídols en els seus gèneres. 
 “INTROSPECTIVE” és el primer àlbum de Victor Branch, on presenta deu obres que 
reivindiquen valors com l'amor, l'autoestima i toca temes aparentment més tabús com 
la sexualitat. El seu show ofereix un repertori molt ampli i variat, un cocktail de temes 
propis barrejats amb versions de clàssics: un resultat que no deixarà a ningú 
indiferent.  
 
PID Foundation i Les Nits de Marimurtra col·laboren per dur a terme aquest concert 
solidari destinat a generar recursos per la investigació de les inmunodeficiències 
primàries, un conjunt de més de 200 malalties congènites amb alteració quantitativa 
i/o funcional dels diferents mecanismes implicats en la resposta immunitària i que 
afecten a 1 de cada 2.000 nounats. www.pidfoundationbcn.org 

 

http://www.pidfoundationbcn.org/
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THE GOSPEL VIU CHOIR  
  
Considerats referent del Gospel nacional i una de les formacions més notables d’àmbit 
europeu, els TGV presenten un nou espectacle del millor Gospel urbà del moment: 
GOSPELIZING. 
  
Des del 2004, dirigits pel músic i compositor Moisès Sala, busca constantment la 
innovació en el gènere, la superació i evolució del Gospel clàssic i popular cap a formes 
més actuals i contemporànies. 
  
Amb un estil propi i característic, marcat pel bon ús de la tècnica vocal i coral, per uns 
ritmes vius, treballats, intensos, unes dinàmiques impossibles i amb una posada en 
escena arriscada i potent, GOSPELIZING representa un pas més enllà en el Gospel 
contemporani del nostre país. 
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SUSANNA DEL SAZ 
 
La cantant gironina Susanna del Saz presenta aquest any un nou projecte, Tribut a 
Julio Iglesias, disc dedicat a la obra d'aquest gran artista que ha marcat el gust, la 
sensibilitat i l’imaginari musical de generacions senceres. 
 
Una mostra més de la capacitat de reinventar-se de Susanna del Saz i del treball 
continu d'ampliació de nous horitzons musicals d'aquesta artista, una de les 
imprescindibles de les Nits a Marimurtra. 
 
Aquest és un treball fet des de la maduresa que ens descobreix nous registres de la 
seva veu, sorprenents i poc habituals. 
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QUIMI PORTET 

 
El conegut artista català Quimi Portet, porta el seu darrer treball a les Nits de 
Marimurtra. 
Quimi Portet publica el seu novè àlbum després d'haver format part de projectes tan 
emblemàtics com El Último de la Fila o Los Burros. Actualment és part fonamental del 
trident que, juntament amb en Sisa i en Joan Miquel Oliver, es va fer mereixedor del 
premi ARC a la millor gira per teatres del 2015. Portet està en òrbita i ho demostra 
amb un nou repertori a l'alçada de la seva llegenda. 
Acompanyat de Jordi Busquets (guitarra) i Àngel Celada (bateria), desbordaran talent i 
sentit de l'humor a l’escenari del templet de Linné. Un genuí creador de cançons en un 
concert absolutament únic. 
Aquest darrer treball de Quimi Portat representa la culminació d’una extensa 
trajectòria musical que arranca als anys 80 i 90 . A les Nits de Marimurtra ens delitarà 
amb un nou espectacle acompanyat de guitarra i bateria. 
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Patrocinadors i col·laboradors 
 

Un any més, hem d’agrair la participació i col·laboració de diferents organitzacions 
sensibilitzades amb els valors de la Fundació Carl Faust i, en concret, implicades en 
l’organització de Les Nits de Marimurtra. Són: 
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