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Marimurtra es torna a endinsar al mar per donar a conèixer la 
biodiversitat botànica amb l’Snorkel Botànic 

 

Marimurtra, un Jardí Botànic que des del seu inici ha estat connectat amb el mar, torna a apostar 
un any més per l’Snorkel Botànic, una activitat que ofereix als seus visitants una experiència que va 
més enllà de descobrir les més de 3500 espècies vegetals que es troben a l’interior del Jardí. 

Amb l’Snorkel Botànic, els participants s’endinsen al meravellós món submarí on descobreixen que 
la biodiversitat vegetal no acaba als penya-segats i que la vida vegetal continua exuberant al medi 
marí. 

En aquest indret de la Mediterrània, s’hi troben una gran quantitat d’espècies d’algues diferents, 
que constitueixen la base d’un ecosistema ric i divers que permeten que moltes altres espècies (tant 
animals com vegetals) tinguin unes condicions molt favorables per viure-hi. Tota aquesta 
biodiversitat forma un paisatge submarí ple de colors i vida, que es poden observar de la mà de 
guies d’snorkel experts en biologia marina. Amb l’Snrokel Botànic de Marimurtra es podran distingir 
les algues, classificar-les i entendre l’extraordinari valor que tenen per l’ecosistema. 

Les dates previstes per realitzar l’Snorkel Botànic són els dimecres 20 i 27 de juliol, i 3, 10, 17 i 24 
d’agost. L’activitat es realitzarà de 9.30 h a 11.30 h i el punt de trobada serà a les 9:15 h a la Cala 
Sant Francesc de Blanes. 

Aquesta edició, s’engloba dins el programa d’activitats del Jardí Botànic Marimurtra per al 2022 i 
està organitzada per Xatrac. Enguany, a més a més,  l’activitat compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Blanes i el patrocini del Grup Ros. 

Més informació i reserves sobre l’Snorkel Botànic a https://marimurtra.cat/producte/snorkel-
botanic/ 

 

La Fundació Privada Carl Faust va ser creada el 1951 per Carl Faust amb l’objectiu de donar 
continuïtat a la seva obra, el Jardí Botànic Marimurtra. Entre els seus objectius fundacionals hi 
figuren “...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...”.  

El Jardí Botànic Marimurtra té la qualificació de Bé Cultural d’Interès Nacional i el 2009 la Fundació 
Carl Privada Carl Faust va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
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