
 
 

1 de 1 
 

 
Passeig Carles Faust, 9. Apartat de Correus 112. E-17300 Blanes (la Selva, Catalunya). 

Telèfon i fax +34 972 33 08 26 | fundacio@marimurtra.cat | www.marimurtra.cat 

Mónica Green és la primera artista confirmada per la 15ª 
edició de Les Nits de Marimurtra  

L’artista va protagonitzar fa uns anys una de les grans actuacions a l’escenari més 
espectacular de la Costa Brava, i ara torna per commemorar els 15 anys del festival de 

referència de la Costa Brava Sud 

 

Mónica Green és la primera actuació confirmada per l’edició 2020 de Les Nits de Marimurtra, que 
enguany arriba al seu 15è aniversari. L’actuació tindrà lloc el dia 28 d’agost al templet de Linné, un 
dels racons més emblemàtics del jardí botànic de la Costa Brava i escenari habitual de Les Nits de 
Marimurtra.  

Mónica Green celebra els seus 30 anys de carrera musical presentant una recopilació dels 
principals temes de Soul, Blues, i R&B de la música negra dels 60,70 i 80. El seu darrer disc 
s’anomena ”Project Soul” i promet oferir una posta en escena espectacular per poder gaudir de la 
millor artista de música negra del país. 

Les entrades per aquest concert es poden adquirir en modalitat preferent i general a través del 
web del festival www.nitsmarimurtra.cat  

 

Les Nits de Marimurtra és un festival organitzat per l’entitat propietària i gestora del Jardí Botànic 

Marimurtra, la Fundació Carl Faust, que destina els beneficis generats als concerts als seus 

objectius fundacionals que, segons els seus estatuts, 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. 

 

18.12.2019 

Fundació Carl Faust 

comunicacio@marimurtra.cat 

Documents annexos: 

- Fotos de recurs de Mónica Green 
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