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El document que teniu a les mans (o potser a la
pantalla) reflecteix els esforços d’una entitat que,
des del teixit associatiu i fundacional del país,
treballa cada dia per mantenir viu el somni del
seu creador i, alhora, fer una contribució
significativa a la comunitat en la que duu a terme
la seva activitat. A continuació us presentem un
resum del més destacat que ha passat al Jardí
Botànic Marimurtra durant el 2019 amb l’anhel
que compartiu amb nosaltres la il·lusió i la visió
d’un país on la ciència pugui tenir un paper
rellevant, on el compromís cívic sigui un tret
distintiu i l’orientació a la qualitat i l’excel·lència
siguin molt més que un requisit - volem que
siguin una exigència. M’agrada imaginar-me Faust
cada matí contemplant la seva obra, el Jardí
Botànic Marimurtra, i no conformant-se en
pensar que ningú més al seu entorn havia
aconseguit crear res semblant, sinó buscant la
manera de portar el seu somni al següent nivell.
Ara, aquesta tasca ens toca a nosaltres i tots i
cadascun dels membres del patronat que tinc
l’honor de presidir estan alineats amb aquest
pensament. 

També tots i cadascun dels membres de l’equip
humà que fa que cada dia de la Fundació Carl
Faust sigui un dia guanyat. El resultat d’aquest
esforç constant i indefallible en els molts àmbits
d’actuació de la Fundació Carl Faust el podeu
veure en aquesta memòria l’objectiu de la qual va
molt més enllà que una simple exposició o
aparador de feines realitzades. Volem que sigui
una eina de vinculació, un motor de motivació i
un factor clau per agrupar energies cap a un
objectiu que volem que sigui comú i compartit en
tant que la relació amb el medi ambient, la natura
i la ciència no és opcional, sino un tema clau que
ens involucra i afecta a tots. I molt.  Us volem
convidar, doncs, a mirar, llegir, revisar i incorporar
aquesta feina que us presentem amb ulls crítics i
amb una mirada global. Creiem que aquesta és
justament la manera de fer que no només la
missió de la Fundació Carl Faust avanci, sinó
també tota una manera d’entendre el país i la
societat on vivim.

Carta del president
J O R D I  X E N A



El Jardí Botànic Marimurtra ha format part del paisatge de la Costa Brava durant
més de 100 anys. Carl Faust (1874-1952) va arribar a Barcelona el 1897 per
dedicar-se al comerç. Ben aviat es va integrar a la vida social i cívica de la ciutat
comtal, on hi h va fundar una empresa de gran èxit, Faust i Kammann.

A partir del 1918, havent descobert Blanes i la Costa Brava, comença a comprar
els terrenys on actualment s’hi troba el Jardí Botànic Marimurtra. El 1921 comença
la construcció de la casa i el conjunt arquitectònic que avui en dia encara donen la
benvinguda als visitants del Jardí Botànic.A partir d’aquest moment, comença a fer
realitat el seu somni de contribuir a la ciència amb la creació d’un jardí botànic de
referència per a botànics europeus i internacionals.

Durant gairebé tres dècades Faust condueix Marimurtra pels difícils temps de la
guerra civil, la segona Guerra Mundial i la post-guerra, però sense perdre mai de
vista el seu objectiu final. El 1951, un any abans de morir, crea la Fundació Carl
Faust amb l’objectiu de mantenir viu el seu somni i la seva obra.Avui en dia, la
Fundació Carl Faust continua essent l’encarregada de gestionar el Jardí Botànic
Marimurtra d’acord amb els designis del seu creador, conduint projectes de
recerca, conservació i divulgació ambiciosos i que representin una contribució a la
societat.

100 ANYS d' HISTÒRIA

https://marimurtra.cat/carl-faust/


En virtut d’això procura:

a) Augmentar les col·leccions de planta viva del jardí tot continuant, en la mesura que es cregui
convenient, l’ocupació dels terrenys que li pertanyen.
b) Incrementar els seus herbaris i els materials de la biblioteca,
c) Mantenir, i adaptar si s’escau, els laboratoris i l’observatori meteorològic i afegir aquelles
instal·lacions que calgui per a la recerca científica,
d) En general, constituir un centre de recerca botànica de primer ordre ofert a la col·laboració
internacional, i
e) Contribuir a la divulgació del coneixement del món vegetal i de la seva importància en el
conjunt de la biosfera

missió
La protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en
botànica, tot conservant i millorant el Jardí Botànic Marimurtra en benefici de la
recerca i divulgació científiques.

fundació privada carl faust

https://marimurtra.cat/fundacio-carl-faust/


fem xarxa

EL JARDÍ BOTÀNIC MARIMURTRA FORMA
PART D'ENTIATS CIENTÍFIQUES COM: 

BGCI

AMIJB

SEBICOP

Botanical Garden Conservation International

Asociación Íbero-macaronésica de Jardines
Botánicos

Sociedad Española de Biología de la
Conservación de Plantas
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gerència

Dr. Josep Girbal i Lladó

Sr. Jordi Xena i Ballada,
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Sr. Josep M. Camarasa
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Sr. Alberto
Eisenmenger

Sr. Raymond Miralbell

Sr. Joan B. Planells i
Planells

Sr. Christopher J. V.
Witty

Govern i
funcionament

PATRONAT

Comissió de Finances

Comissió de Recerca i
Divulgació Científica

Comissió de Relacions
Institucionals

MEMBRES Sr. Andreas Valtl,
Tresorer 

Sr. Ramon Maria
Masalles i Saumell



ÀREA D'ACTIVITAT FUNDACIONAL

Patronat

Estructura i
personal

gerència

Conservador
recerca

Conservador
jardí

Conservador
divulgació

VoluntariatPràctiques
acadèmiques

Banc de
germoplasta

Herbari

Paisatgisme

Col·leccions

Pràctiques
jardineria



PART 1 | RECERCA, CONSERVACIÓ I DIVULGACIÓ 

RESUM D'ACTIVITAT 2019

1.1 RECERCA
Publicació de dos articles de

florística i taxonomia

Notes i contribucions
al coneixement de la

flora de Menorca (XIV)

Two new species of Aira
from the Iberian
Peninsula and the
Balearic Islands

Millora de l’aplicació Zamiadroid
de la Universitat de Barcelona

Participació en jornades i congressos
Jornades tècniques de jardins botànics (AIMJB)

IX Congrés SEBICOP

XVI Congrés OPTIMA

Jornades AIMJB i canvi climàtic

Estudi de l’efectivitat
dels extractes vegetals

millorar les tècniques de cultiu 

fomentar la biodiversitat

ús de substàncies
d’origen natural



1.2

Subdirecció General de
Biodiversitat i Medi Rural de la

Generalitat de Catalunya

ii. Identificar aquells tàxons pels quals
no hi havia cap identificació 

Incorporació material d’Achillea
maritima recollit per la Generalitat 

CONSERVACIÓ

Inventari i catalogació dels
tàxons vegetals a

Marimurtra

Conservació de
flora amenaçada

Coneixement
conservació
sensibilització social 

creació d'un herbari de
les plantes cultivades

en el jardí botànic

 Herbar 

Projecte Conservació ex situ
de tàxons d'ambients litorals

Banc de
germoplasma herbari

Incorporació d'un
expert en herbaris 

Configuració de la
base de dades

Subvencionat per

P r o p o s t a  d e  p r o j e c t e

per a la flora litoral
amenaçada de Catalunya (CIFLICA).

Control de condicions
de conservació del BG

Integrar les llavors recollides en la
primera etapa del projecte de

conservació ex situ de flora litoral:
Convolvulus siculus subsp. siculus,

Elatine macropoda s.l., Erodium
foetidum i Reseda hookeri

es va encarregar a
Marimurtra la seva custòdia

aplicació
desenvolupada pel

GBIF Espanya

2.800
els tàxons catalogats
al 2019 són

Pr imera  rev i s i ó
taxonòm ica  amb
dos  ob j ect i u s :

i. Verificar que la nomenclatura
en l’etiquetatge existent era
correcta o si s’havia d’actualitzar



1.3

Posa’m un nom al Jardí Botànic Marimurtra

Observem per conèixer al Jardí Botànic Marimurtra

Passegem per aprendre al Jardí Botànic Marimurtra

Plantes medicinals, patrimoni al nostre abast al Jardí
Botànic Marimurtra

Mantenir el Jardí Botànic Marimurtra duent a
terme les activitats de recerca i divulgació
científica tot cooperant i mantenint relacions
internacionals

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA Presentació, objectius i equip docent del
Departament de Divulgació Científica 

       reunions de la CRIDC per posar
en comú els objectius i accions
relacionats amb la Recerca i la
Divulgació Científica del Marimurtra

Pla estratègic de recerca i
divulgació científica

TWITTER per donar-li un caire més
científic i generar conversa especialista
separat de les altres xarxes socials

La seva activitat ha consistit en: 
Activitats 
de divulgació

Comunicació científica Comissió de Recerca i
Divulgació Científica

3 Línies estratègiques
transversals 3 Línies estratègiques

per Àrees funcionals 

Participació al Cos Europeu de Solidaritat en la
modalitat de projectes de voluntariat individual

conservació, recerca, divulgació
científica i formació

Voluntariat
Herbari

|

Voluntariat
local

Voluntariat
Internacional

MISSIÓ:

|

voluntaris
|

Realització de posts tècnics/especialistes
periòdicament al blog de Marimurtra

 Inventariar els plecs d’herbari
presents al Marimurtra

Iniciar un herbari representatiu
de les plantes existents al
Marimurtra



PART 2 | DADES D'EXPLOTACIÓ

VISITANTS

ESDEVENIMENTS
ALTRES
ACTIVITATS

136.649
Xifra més alta des de 2003

16
casaments

Film Bureau
shootings7

Cànons
fotogràfics59

Les Nits de Marimurtra
14ª edició

Big Mama
Menaix a Truà

Maria del Mar Bonet
Susanna del Saz

Mindfulness Taller de cuina
de l'hort 

Taller de decoració
de primavera 

Ioga

Taller d'Hort Visites guiades
Setmana Santa

Instajardins 

Setmana de
la Natura Hola Família

Rendez-vous
aux Jardins

Setmana de la Ciència /
Marimurtra + científic

Vermut amb Faust /
acció PTCB

Taller de Nadal
Heus la Llum

(Patronat de Turisme Costa Brava)



PART 3 | COMUNICACIÓ

Post destacat

796
Interacció

831

8.969

117.596
w w w . m a r i m u r t r a . c a t

visites a 

Notes de
premsa19

cobertura
mediàtica



Entrades 
i botiga 

 
71.2%

 
16.4%

 
12.1%

 
0.3%

Subvencions,
donacions i

ajudes

Lloguer d'espais,
esdeveniments i

cerimònies 

Grau
d'acompli-

ment

121,86 %

115,52 %

117,34 %

88,66%

308,86%

Ingressos d'activitat

Ingressos financers

Despeses de l'activitat

Despeses financeres i
amortitzacions

Resultat

1.287.502,89 €

 9.673,71 € 

-1.141.277,42 €

-52.027,15 €

103.872,03 €

1.056.566,23 €

 8.374,33 € 

-972.630,65 €

-58.679,67 € 

33.630,24 €

COMPTE
D'EXPLOTACIÓ 

PART 4 | DADES ECONÒMIQUES
Resultat

2019
Pressupost

2019
Rendiments financers
   i immobiliaris 

INGRESSOS
2019



I N S T A G R A MF A C E B O O K T W I T T E R

+Info de
transparència

Memòria en
format digital

CRÈDITS
@fundaciócarlfaust

https://www.instagram.com/marimurtrabotanic/
https://www.facebook.com/MarimurtraBotanic
https://twitter.com/marimurtrajardi
https://marimurtra.cat/transparencia/
https://marimurtra.cat/memoria-activitat-2019/


Gràcies per fer camí amb
nosaltres!

W W W . M A R I M U R T R A . C A T

http://www.marimurtra.cat/

