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Benvolguts amics i amigues,
l’any que deixem ja enrere ha estat totalment singular,
inesperat, sorprenent… i esperem també que irrepetible!

A finals del 2019, quan fèiem els pressupostos per al 2020 no
podíem ni imaginar tot el que ens esperava per viure a l’any
següent. El 2020 va començar amb un temporal pràcticament
inèdit, el Glòria, que va afectar relativament el Jardí Botànic
Marimurtra, tot i que sí que va ser molt dur a molts altres
racons del nostre país.
 
I tot i així, el pitjor estava encara per arribar, amb la irrupció
de la COVID19 que encara avui en dia ens afecta. El turisme,
principal font d’ingressos de la Fundació, es va aturar. Els
visitants van deixar de poder venir al Jardí Botànic Marimurtra
i l’efecte cadena va suposar un impacte enorme en tota
l’estructura de la Fundació i del Jardí: els programes científics
es van aturar, es va entrar en un mode de supervivència
econòmica, els treballadors es van veure afectats per un ERTO
parcial i, en definitiva, tot va patir una parada sobtada. 

En aquest context, però, val a destacar dos fets que voldria
posar en relleu: El primer, que la natura no s’atura, i el Jardí
Botànic va florir amb unes ganes enormes i amb una
esplendorositat voluptuosa, malgrat que cap visitant en va
poder gaudir. La lliçó és encomiable: la vida continua, la
natura continua. 

El segon, que la pervivència de la institució en aquests temps
tan difícil cal agrair-la a l’equip humà de la Fundació. Sense ells
el Jardí no hauria tirat endavant i no hauria estat capaç de
cavalcar aquesta terrible onada que ens ha posat a tots a
prova. Malgrat totes les dificultats de tot tipus (sanitàries,
econòmiques, laborals, etc.), puc dir amb orgull que la
Fundació que presideixo i el Jardí Botànic Marimurtra van
travessar el 2020 en un estat que, si bé no en podem
qualificar de ‘perfecte’, sí que el podem descriure en termes
de què ofereix les màximes garanties per poder sortir
airosament de la crisi actual a mesura que la situació torna (o
això sembla) a la normalitat. 

La implicació dels patrons i dels membres de l’equip de
Marimurtra s’ha revelat, doncs, com a factors clau per garantir
que puguem continuar donant vida i forma a la missió que
ens va encomanar en el seu dia Carl Faust. De fet, el més
notori que cal posar de relleu del 2020 és que malgrat tot, a
Marimurtra s’ha continuat avançant en tot allò que estava en
marxa. Els projectes es poden haver aturat, però mai
abandonat. I aquesta és la millor notícia per a la nostra
institució que ha viscut un 2020 tan peculiar com el de
qualsevol altre, i amb una clara voluntat de voler-lo superar
aprenent-ne les lliçons que pertoquin. I aquest és el contingut
que es desprèn de la memòria que us presentem tot seguit i
que espero que sigui del vostre interès. 

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 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 postguerra, 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'ENTITATS 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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PART 1 | RECERCA, CONSERVACIÓ I DIVULGACIÓ 

Estudiants en pràctiques
d’empresa (PE) i per desenvolupar
el treball de final de grau (TFG)

L’ús d'extractes vegetals com a producte fitosanitari ecològic
Estudi de grups taxonòmics crítics
Estudi dels macroinvertebrats en els hàbitat aquàtics 

Coŀlaboracions amb altres

projectes o grups d’investigació

Juan José Domínguez Delgado. Universitad de Sevilla.
Sol·licitud de llavors del gènere Dianthus per a un estudi sobre el gènere.

1.1 RECERCA I CONSERVACIÓ
Activitats i iniciatives en l’àmbit de la recerca i la conservació de flora

Inventari dels tàxons

vegetals de Marimurtra

abril 2020 
3.212 tàxons identificats 

Publicació de l'inventari 
 dels tàxons de Marimurtra

Conservació de flora

Projecte de conservació de la flora
amenaçada del litoral de

Catalunya amb Joan Prunera Olivé 1.
Projecte Achillea maritima2.

Subvencionat pel Departament

de Territori i Sostenibilitat de

la Generalitat de Catalunya

Miguel Antonio Padrón Herreros. Cabildo del Hierro.

Informació sobre tàxons de El Hierro en cultiu ex situ.

Publicacions7De forma indirecta
s'ha participat en

Memòria herbari

S'han recol·lectat uns 
300 exemplars

amb el  programa

Elysia de GBif

185
recol·leccions de
llavors del Banc
de Germoplasma

Intercanvi amb la

Universitat de Sevilla 

Creació d'una obra artística
amb l'artista Pep Vidal
amb la col·laboració de la Sala

Tecla de l’Hospitalet del Llobregat



1.2

Activitat de visita virtual
subvencionada per la
Diputació de Girona

DEPARTAMENT DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

VISITES GUIADES I
ACTIVITATS ESCOLARS

Promoció per arribar a més

centres de la província de Girona

Inici de l'activitat ''Snorkel Botànic''
3 sessions | 35 participants

Posada en marxa de “Marimurtra

i el mar” per estudiants

“Marimurtra virtual a l’escola”

S’acorda sortir del recorregut
visitable a visites guiades

s' amplia el nombre de places
per visitar el jardí en format
visita subvencionada

+1.200
alumnes

Accions divulgatives

Inici de la planta del mes

 

activa des del maig de 2020

M é s  c o n t i n g u t
b o t à n i c  i  c i e n t í f i c

Instal·lació de cartells per
destacar coses del jardí que

succeeixen de manera temporal

Projecte per insertar plafons

al jardí sobre el medi terrestre

i marí en coŀlaboració amb

l'administració Xatrac

VOLUNTARIAT

Finalització projecte ESC

Inici segon projecte ESC amb 3 voluntaris 
Durada projecte: octubre/novembre 2020 - agost 2021

 Internship - 1 voluntària 
Durada projecte: novembre 2020 - abril 2021

 

Durada projecte: novembre 2019 - març 2020

Estadístiques
dels grups

escolars

Grups escolars Catalunya

Grups Catalunya

Activitats

80
133

79
T O T A L  2 9 2

ALTRES PROJECTES

Mosquito Alert

Represa dels tractaments
de mosquit tigre

PlantSnap

Participació a projecte a nivell
consell comarcal de la selva

Participació al tribunal del
TFM del Postgrau de gestió
d’equipaments culturals

https://docs.google.com/document/d/1SUS5hfOADtmlazVoGy8MzVvqqnL8lDR5HRftfS2-fBA/edit?usp=sharing


PART 2 | DADES D'EXPLOTACIÓ

30.954
VISITANTS

Esdeveniments
casaments 

dels 14 previstos 

Film Bureau
shootings

Cànons
fotogràfics

Altres activitats 
Ioga

Nadal dels nens

Vermut amb Faust

setmana de la ciència
Cancel·lació de 

LES NITS DE MARIMURTRA
a causa de la situació de pandèmia

El jardí va estar tancat el públic

del 15 de març al 15 de juny



Evolució de
les xarxes

socials
Publicacions         

Usuaris

2 5 4    2 0 0     2 1 8
5 . 3 5 5   6 . 5 3 8  1 . 3 0 7

Newsletter
15

Notes de premsa11

PART 3 | COMUNICACIÓ
Activitat prioritaria durant tot el 2020

visites a 

 

www.marimurtra.cat/premsa  

Post destacat

92.323
w w w . m a r i m u r t r a . c a t
S'activa al juny la botiga on-line de

#Marimurtra 
51 vídeos 
1.637 visualitzacions
32,4 h de reproducció

Potenciem de manera
destacada aquest
contingut audiovisual



Accions durant el
confinament 

Accions de
reoberturacovid 2019 

Mesures i comunicació de crisis

Organitzar accions d’entreteniment
basades en continguts botànics

 

Reptes botànics
Es proposaven accions d’entreteniment basades en la
jardineria i la botànica

Murtraquiz
 ‘Trivial’ o qüestionari amb preguntes de diferents
àmbits relacionades amb Marimurtra i la botànica

 

 Visita virtual
a través de Google Street View. L’enllaç es va compartir
al web i totes les xarxes socials

Canal de Youtube
S'ofereix un contingut més divers i educatiu

Les xarxes socials en tot moment segueixen actives i

s'actualitza el web amb informació destacada

torna a marimurtra
Objectiu: activar les visites al

Jardí Botànic Marimurtra

S'inicia la compra online d’entrades

Prevenim la Covid-19 junts
Objectiu: informar que Marimurtra és

un lloc segur per visitar, potenciant

que som un espai a l'aire lliure

Aforament limitat al 30%
(285 persones simultàniament)

Instal·lació de senyalística i comunicació sobre
com realitzar una visita segura a Marimurtra



 
46.1%

 
39%

 
8.3%

 
6.6%

ACTIU PASSIU

6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

0 

Subvencions,
donacions i

ajudes
Lloguer d'espais,
esdeveniments i

cerimònies 

Ingressos d'activitat

Ingressos financers

Despeses de l'activitat

Despeses financeres i
amortitzacions

469.336'11€

9.661'68 € 

868.429'26€

-55.072'94 €

1.227.782'49 €

 8.800'00 € 

-1.128.196'90 €

-62.122'16 € 

46.263'43 €-444.504'41 €Resultat

COMPTE
D'EXPLOTACIÓ PART 4 | DADES 

ECONÒMIQUES

Resultat
2020

Pressupost
2020

Rendiments
financers

   i immobiliaris 

INGRESSOS 2020

entrades
i botiga 

BALANÇ DE SITUACIÓ

Actiu no corrent

 5.251.523,78 €

Actiu corrent

 293.426,79€

Patrimoni net

4.903.094,34 €

Passiu no corrent

532.092,83€

Passiu corrent

109.763,4€



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/memoria-activitat-2020/
https://marimurtra.cat/transparencia/


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/

