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Agenda de les principals accions 2021 

Inici del projecte de magraners (15/01/21) 
 
 
S’ha netejat i remodelat la zona de les Jubaea chillensis i s’hi ha 
plantat una col·lecció de 7 magraners diferents.  
 

 

Neteja i remodelació de la zona de Xile  (26/01/21) 
 
S’ha suprimit una Puya chilensis i s’han incorporat  5 espècies de Xile, per 
convertir l’espai en una col·lecció del gènere Puya.  
També s’ha recuperat una antiga bassa 
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Tala d’un pi de grans dimensions i creació de nous bancs per  Marimurtra (03/02/21) 
El projecte consisteix en aprofitar la tala d’un pi de grans dimensions i inclinat en excés al 3er Jardí (per culpa del temporal Filomena) per 

generar matèria orgànica aprofitable pel propi jardí, obtenir la fusta per fer uns bancs per al públic, i deixar l’esquelet del pi exposat pel seu 

valor escultòric. 
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Retirada de la piràmide de la plaça Narberhaus 
(7/03/21)  
 
Aquest element escultòric havia quedat desvinculat del seu projecte 
original i desvirtuava l’espai de la plaça de Narberhaus on, a partir 
d’ara, s’hi podran instal·lar uns nous bancs i possiblement un pou o 
una font.  

 

 
 

Torna a començar el projecte d’extractes UdG 
(febrer 21) 
 
Enguany es reprenen les estades dels estudiants que fan les seves 
Pràctiques a l’Empresa i Treballs de Final de Grau a Marimurtra. 
S’han ofert novament les tres línies acadèmiques d’anys anteriors. 
Extractes vegetals (per on s’ha començat), Projectes taxonòmics i 
Macro-invertebrats d’ambients aquàtics.  
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Participació a la trobada d’empreses de MICE a 
Lloret de Mar (13 i 21/04/21) 
 
Va ser el primer acte presencial del sector d’esdeveniments 
corporatius celebrat aquesta primavera. S’hi va participar en tant que 
membre del Lloret Convention Bureau i el tema de les dues jornades 
va ser el Social Selling. 
 

 

Homenatge a Faust (24/04/21) 
 
 
Com cada any, el dia 24 d’abril es va commemorar l’aniversari de la 
mort del creador de Marimurtra amb una visita a la tomba de Faust 
al cementiri de Blanes i un homenatge floral a l’estàtua del passeig de 
Mar de Blanes, a la qual ens hi va acompanyar també l’alcalde de la 
població.  
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Concurs de dibuix en motiu de l’homenatge a Faust 
 
Tradicionalment els alumnes de 3er de bàsica de l’Escola Carles Pau de Blanes ens 
acompanyaven al cementiri on dipositaven unes flors a la tomba. Enguany, però, en 
caure el dia 24 d’abril en dissabte, no vam poder gaudir d’aquesta companyia, de 
manera que es va decidir involucrar els alumnes d’una manera diferent, a través d’un 
concurs de dibuix amb la temàtica de Marimurtra.  
El veredicte es va fer públic el passat 18 de juny. Tots els participants (15) van rebre un 
diploma acreditatiu i la guanyadora, Isabela Garzón, un carnet anual familiar per visitar 
Marimurtra.  
L’article i la informació sencera estan disponibles a https://marimurtra.cat/concurs-
dibuix-carles-faust/  
 

 
Alumnes de 3er de l’Escola Carles Faust el dia del lliurament del premi 

 
 

 
Dibuix guanyador 

https://marimurtra.cat/concurs-dibuix-carles-faust/
https://marimurtra.cat/concurs-dibuix-carles-faust/
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Pacte de dinamització local: 3 reunions (on-line) 
(03-20/05/21) + Consell Municipal de Turisme 
(reunions mensuals) 
 
En el context de les eleccions a la presidència del FC Barcelona, la 
Penya Barcelonista va organitzar un acte electoral a Marimurtra. 
Aquest acte, organitzat privadament, el va promoure la candidatura 
de Xavier Font i va aplegar alguns dels membres més destacats de la 
llista que van coincidir amb els socis blanencs a Marimurtra com a 
escenari. 

 
 

La mel de Marimurtra rep la distinció ‘Girona 
Excel·lent’ (04/05/21) 
 
 
Aquest és un segell posat en marxa per la Diputació de Girona amb la 
intenció de potenciar els productes de proximitat i qualitat de la 
demarcació de Girona.  
La mel de Marimurtra hi ha participat en la categoria de ‘mel de mil 
flors’ i va resultar-se ser la guanyadora.  
En la present edició, també és l’únic producte de Blanes guardonat. 
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Jornada PATT des de Marimurtra (29/04/2021) 
 
L’entitat Zero Fitos és la responsable de la promoció d’aquesta jornada 
(la primera d’una sèrie de 4 o 6) dedicades a la promoció de la 
jardineria sense la utilització de productes químics de síntesi i les 
alternatives naturals i menys perjudicials pel medi ambient.  
La jornada la va organitzar el Departament d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya i es va coordinar des de Marimurtra. En Jordi 
Fàbregas en va ser el conductor i moderador.  
La gravació de la jornada es pot veure a:  
www.marimurtra.cat/jornada-patt  
 

 

Ciència ciutadana amb Mosquito Alert 
(12/06/2021) 
 
Mosquito Alert va muntar un punt d’informació a la intersecció del 
primer i el segon jardí on es va informar als visitants del projecgte, la 
importància de conèixer el mosquit tigre i la participació de 
Marimurtra en aquest projecte (amb les trampes que hi ha al Jardí). 
De manera pionera, també es van recollir mostres d’ADN de 
persones (42) i mosquits per casar-los després en el laboratori i 
extreure’n les pertinents conclusions matemàtiques.  

 

 
  

http://www.marimurtra.cat/jornada-patt
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Rodatge d’un documental amb els germans Roca 
amb un projecte de BBVA (06/05/21)  
 
Els coneguts restauradors gironins estan involucrats en un projecte de 
recuperació de varietats locals de varietats hortícoles per al seu ús 
gastronòmic. El projecte compta amb l’esponsorització del BBVA i 
inclou l’elaboració d’un documental que n’explica el procés, part del 
qual té lloc a Marimurtra com a lloc de referència de conservació i 
recuperació d’aquestes varietats hortícoles.  
 

 

Xerrada dels voluntaris del Solidarity Corps a l’IES 
Sa Palomera (20/05/2021) 
 
El programa de voluntariat europeu ESC (European Solidarity Corps) 
implica determinades accions de divulgació del propi programa. Per 
això s’han programat 3 exposicions a estudiants de batxillerat perquè 
coneguin les opcions que aquest programa els ofereix per gaudir 
d’experiències de voluntariat en l’àmbit de la UE.  
La primera de les xerrades va ser a l’IES Sa Palomera.  
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Vermut amb Oncolliga Blanes (05/06/21)  
 
Durant els anys passats les components d’Oncolliga Blanes s’havien 
responsabilitzat de gestionar el bar de Les Nits de Marimurtra. 
Enguany, amb la perspectiva de no celebrar els concerts, es va decidir 
fer un acte de trobada i agraïment amb aquesta entitat. Per fer-ho, es 
va organitzar una visita al Jardí amb el format del ‘Vermut amb Faust’. 
Hi van participar les representants locals i provincials de l’entitat, així 
com el personal de Marimurtra més involucrat amb les Nits.  

 

 
 

 

Trobada de gestors de patrimoni cultural a 
Marimurtra (16/06/21)  
La Fundació participa des de fa uns mesos en la Taula de Treball del 
del Patrimoni de la Selva, organitzada des del Consell Comarcal. Una 
de les accions d’aquesta Taula ha estat l’organització d’una trobada 
de gestors de patrimoni de la comarca de la Selva tan públics com 
privats. La trobada va tenir lloc a Marimurtra i hi van participar una 
trentena de persones que van tenir ocasió de compartir experiències 
i generar sinergies en l’entorn del Jardí Botànic. 
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Tallers d’ocells a Marimurtra, conduïts per Pere Alzina (08/05/21 i 29/05/2021) 
Els tallers van oferir una introducció al món de l’ornitologia en dues fases. El primer incidint en la identificació dels ocells i el segon posant més 

atenció al cant dels ocells. Els dos tallers van tenir una excel·lent rebuda i valoració per part dels assistents. 

 



 
 
Informe de Gerència 4T-2021 

Pàgina 16 de 27 

 

Marimurtra a la segona temporada del programa 
‘Tabús’ de TV3 (12/05/21) 
 
El programa va ser el primer de la segona temporada. El rodatge 
s’havia fet durant la tardor passada.  
Es pot veure el capítol clicant aquí: https://bit.ly/3zsYXyJ  
 
 

 
 

 

Marimurtra al programa ‘Joc de Cartes’ de TV3 
(rodatge el 27/05/2021) 
 
En la mateixa línia, el programa culinari ‘Joc de Cartes’ va enregistrar 
un programa centrat en restaurants de Blanes. Per acompanyar les 
imatges, es van rodar algunes escenes a Marimurtra.  
La data d’emissió definitiva encara no s’ha decidit, però molt 
possiblement sigui durant l’agost. 
 

 

  
 

https://bit.ly/3zsYXyJ
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Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de 
Fundacions de Catalunya (10/06/2021) 
 
Com en la passada edició, l’Assemblea general ordinària de la 
Coordinadora es va realitzar en línia. Es va fer balanç de l’activitat en 
aquest any, posant èmfasi en el rellançament de l’activitat formativa i 
l’orientació a fer-la en línia, el que ja era una reivindicació del sector 
del fa temps que la pandèmia ha ajudat a consolidar.  
També es va fer balanç del sector, de l’entitat i es va presentar un 
document de treball per als propers anys.  
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Snorkel botànic (juliol i agost) 

Per segon any consecutiu, s’han organitzat les visites 

guiades ‘Snorkel botànic’ amb la idea d’ensenyar 

també la flora submarina que hi ha als penya-segats de 

Marimurtra.  

Es van preveure 6 sortides entre la segona quinzena de 

juliol i l’agost, de les que se’n van poder fer 5 (una no 

es va poder fer per mal temps). En total hi van 

participar 39 persones.  

L’activitat es fa en col·laboració amb l’entitat 

mediambiental Xatrac i consisteix en una sortida que 

parteix de la cala de Sant Francesc i avança cap als 

penya-segats de Marimurtra mentre els monitors 

expliquen com és la flora del fons submarí en aquesta 

zona. 
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Visites guiades a Marimurtra tots els dissabtes d’estiu 

 
Aquest estiu, i en particular a partir del mes d’agost, s’ha posat en marxa una oferta de visites guiades cada dissabte d’estiu a les quals els visitants 

es podien afegir. És la primera vegada que s’ofereix aquesta possibilitat de forma proactiva i no només a petició dels interessats.  

El resultat ha estat molt satisfactori, ja que hi ha participat 59 persones en 7 dels 8 grups possibles i una ocupació mitjana dels grups del 51% (els 

grups tenen un màxim de 20 persones).  

Donat l’èxit de la iniciativa, s’ha decidit continuar oferint aquesta opció cada dissabte de la tardor. 
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Conveni amb l’Escola Vedruna de Malgrat per la 
cessió d’un herbari històric (14/07/2021) 
 
L’Escola Vedruna de Malgrat ha fet Marimurtra dipositari d’un antic 
herbari datat entre el 1909 i 1913 que l’entitat educativa conservava. 
Amb aquesta cessió es salvaguardarà aquest herbari de notable valor 
històric a través de la seva custòdia i digitalització.  
Més informació a: https://marimurtra.cat/conveni-escola-vedruna-
malgrat/  
 

 
 

 

Lliurament de llavors per el Celler de can Roca  
(22/09/2021) 
 
Els coneguts cuiners del celler de can Roca són protagonistes d’un 
projecte de recuperació d’espècies hortícoles tradicionals en perill de 
desaparició o desús. Aquest setembre es va fer lliurament d’alguns 
d’aquests fruits plantats a Marimurtra. 

 

 

https://marimurtra.cat/conveni-escola-vedruna-malgrat/
https://marimurtra.cat/conveni-escola-vedruna-malgrat/
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Pere Fraga participa a la 3a Setmana de la Conservació Vegetal al Mediterrani (Creta, 29/09/2021) 

Pere Fraga va participar a la 3a Setmana de la Conservació Vegetal en el Mediterrani parlant-hi sobre la viabilitat d’una població reintroduïda 

de Lysimachia minoricensis, que per primera vegada es manté, reprodueix i expandeix per si mateixa de tal manera que en breu podria deixar 

d’estar considerada com a Extingida a la Natura (EW, segons els estàndards de l’UICN).  

  
 

 

  



 
 
Informe de Gerència 4T-2021 

Pàgina 22 de 27 

 

Arribada de dues noves voluntàries  
 
Ilvy kellmann (esquerra) i Theresa Heinell (dreta) van començar la 
seva estada a Marimurtra com a voluntàries de l’European Solidarity 
Corps (ESC) per un període de 10 mesos. Totes dues són alemanyes i 
han arribat a Marimurtra a través de l’habitual col·laboració amb 
NaturKultur com a entitat d’enviament. 
 

 
 

Renovació del conveni amb la Biblioteca de la UdG 
 
El 2017 es va signar un conveni amb la Biblioteca de la UdG per 
reconèixer Marimurtra com a centre adscrit a aquesta entitat. En 
virtut d’aquest conveni es manté el fons de la Fundació de forma que 
sigui consultable a través del seu web.  
A finals de 2021 es va renovar per 4 anys més.  
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Actualització de l’inventari de Marimurtra 
 
Un any més s’ha aprofitat la recta final de l’any per actualitzar 
l’inventari de tàxons presents a Marimurtra.  
Aquesta llista és oberta i consultable.  
Es pot veure a https://marimurtra.cat/taxons/  
La mateixa llista s’ha fet servir per actualitzar el llistat de tàxons a 
altres entitats de referència com ara PlantSearch del BGCI. 

 

 
 
 

Concurs de dibuix infantil ‘La meva escola a 
Marimurtra’  
 
Aquesta ha estat una iniciativa del Departament de Divulgació que 
proposa una vinculació dels alumnes que visitin Marimurtra més enllà 
de la pròpia visita.  
 
El contingut del concurs es pot veure a 
https://marimurtra.cat/concurs-dibuix-la-meva-escola-a-marimurtra/ 
 

  

 

  

https://marimurtra.cat/taxons/
https://marimurtra.cat/concurs-dibuix-la-meva-escola-a-marimurtra/
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Conferència de Carles Burguera a Torregrossa 
 
Carles Burguera, encarregat de l’Herbari, el Banc de Germoplasma i 
guia de Marimurtra, va oferir el dia 29 d’octubre una xerrada a 
Torregrossa sobre Jaume Capell Bellmunt, monjo i botànic nascut en 
aquesta població.  
 

 

Herbari dels Jesuïtes de Sarrià a Marimurtra 
 

De la mà de Carles Burguera, els Jesuïtes de Sarrià han cedit un 
herbari històric del qual eren posseïdors per al seu estudi.  
Aquest és el segon herbari que arriba a Marimurtra, després del de 
Vedruna de Malgrat, que permet aprofundir en l’estudi d’herbaris 
històrics de casa nostra en perill de desaparició.  
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Francis Hallé a Marimurtra 

En el context de la Setmana de la Ciència, el prestigiós botànic Francis Hallé va visitar Marimurtra on hi va impartir una 

conferència i un taller de dibuix d’arbres.  

Durant tres dies, Francis Hallé va estar al Jardí Botànic des d’on va oferir una conferència sobre la intel·ligència dels arbres i un taller de dibuix al 

voltant de les seves formes arbòries.  

   
 

La presència de Francis Hallé es va gestionar a través de la relació amb Sello Arboleda, qui va organitzar també una exposició de les formes 

arbòries descrites per Hallé al propi jardí i també la projecció d’un audiovisual a la casa de Faust per aquelles persones que van voler conèixer 

millor el projecte del bosc primari de Hallé. 
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Marimurtra + Científic 
 
En el context de la Setmana de la Ciència es va fer el tradicional 
Marimurtra + Científic per presentar l’activitat científica que té lloc a 
Marimurtra: extractes, Mosquito Alert, Herbari i voluntariat 
internacional.  
 

 
 

 

Visita guiada de la biodiversitat  
 
Com a activitat final de la Setmana de la Ciència, es va oferir una 
visita guiada a Marimurtra que girava al voltant del tema de la 
biodiversitat.  
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Presència a la Jornada d’afiliats als segells turístics 
de l’ACT  
 
El dia 14 de desembre l’Agència Catalana de Turisme (ACT) va 
organitzar un dels primers esdeveniments presencials de la 
temporada amb una reunió de membres afiliats als diferents segells 
que gestiona. 
 

 
 

Presentació de resultats i objectius del Patronat de 
la Costa Brava 
 
En aquesta trobada s’hi presenten tradicionalment els resultats de 
l’activitat de l’any que acaba i els objectius per l’any que s’acosta. A 
més, és també una ocasió per al Networking del sector turístic de 
més proximitat. 
 

 

 


