El Jardí Botànic Marimurtra commemora el 68è aniversari de
la mort del seu fundador, Carl Faust
La commemoració s’ha dut a terme excepcionalment al Jardí Botànic
Marimurtra, amb un discurs i una ofrena floral davant el bust de Carl Faust
Cada 24 d’abril la Fundació Carl Faust commemora l’aniversari de la mort de qui fou el creador del
Jardí Botànic Marimurtra (Costa Brava). Aquest any, el Jardí ho ha fet de manera diferent a la
tradicional a causa de la situació d’alarma excepcional que s’està vivint a causa del Covid-19.
Habitualment, es realitzava una ofrena floral a la tomba de Faust, al cementiri de Blanes, amb la
presència dels alumnes de l’Escola Carles Faust i tot seguit, els treballadors i autoritats locals feien
una ofrena floral a l’estàtua de Carl Faust del Passeig de Mar de Blanes. Enguany, no s’ha pogut
dur a terme, però el Jardí ha volgut realitzar un acte senzill i simbòlic per recordar l’esperit d’esforç
i superació del seu fundador.
L’acte s’ha dut a terme a porta tancada davant del bust de Carl Faust, ubicat a la pèrgola del Jardí
Botànic Marimurtra. Presidit pel gerent de la Fundació Carl Faust, Josep Borrell, i amb la presència
de treballadors de Marimurtra, s’ha iniciat l’acte amb una ofrena floral amb flors recollides del les
tres zones principals del Jardí, simbolitzant així l’amplitud i profunditat de l’obra de Faust. L’acte ha
conclòs amb un discurs del gerent de la Fundació, que reflexiona sobre com els valors fundacionals
de Marimurtra poden servir com a guia per superar la present situació excepcional i va finalitzar amb
l’agraïment de tots els treballadors per poder gaudir i aprendre del llegat de Carl Faust, el Jardí
Botànic Marimurtra.
L'acte s'ha desenvolupat en tot moment seguint les mesures de seguretat i prevenció establertes
pels poders públics. El vídeo de l’esdeveniment es pot consultar en el següent enllaç:
https://bit.ly/68aniversariFaust
El 1951, Carl Faust va crear la Fundació Carl Faust, a qui va llegar el seu patrimoni amb l’encàrrec
de seguir l’acompliment del seu objectiu vital: fer que Marimurtra fos un jardí botànic de referència.
Actualment, la Fundació Carl Faust és la propietària i responsable del manteniment del Jardí Botànic
Marimurtra. En els seus estatuts s’hi estableixen els seus objectius fundacionals, els quals 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 va ser mereixedora el 2009 de la Creu de Sant Jordi i el Jardí Botànic
Marimurtra està classificat com a Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.
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