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NOTA IMPORTANT: Per facilitar la gestió de les reserves, la Fundació Carl Faust
accepta modificacions de les reserves a les activitats de Marimurtra sempre que
aquestes es comuniquin en les 24 hores anteriors a la celebració de l’activitat.
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8:45 h – Arribada i acreditacions

El Monogràfic Marimurtra és una jornada que tracta amb
detall un tema botànic concret. Aquest any anirà sobre les
orquídies.
Els participants de la jornada podran aprofundir en el món de
les orquídies, anant des d’un àmbit més genèric, com entendre
i conèixer la família Orchidaceae, fins a veure com es poden
adaptar algunes espècies al cultiu exterior.

9:00 h – Benvinguda

El Monogràfic compta amb diferents experts en orquídies:

9:10 h – Les orquídies. Dr. Josep Antoni Rosselló
9:55 h – Orquídies autòctones. Lluís Salvador, Grup
Orquidològic de Catalunya (GOC).

10:25 h – Cultiu exterior d'orquídies. Erik van Lennep
11:00 h – Pausa cafè
11:30 h – Presentació i demostració de cultiu d’orquídies

Dr. Josep Antoni Rosselló, botànic, docent, investigador i
catedràtic de la Universitat de València.
Lluís Salvador, Grup Orquidològic de Catalunya (GOC).
Erik van Lennep, consultor de sostenibilitat, fundador de
TEPUI design i expert en orquídies
Pere Arche i Jordi Rovira de l’ACAO (Associació Catalana
d’Amics de les Orquídies)

exòtiques. Pere Arche i Jordi Rovira, ACAO.

13:30 h – Fi de la jornada
13:30 h – Dinar
15:00 h – Visita guiada per Marimurtra
17:00 h – Comiat
Part voluntària de la jornada

Informació important:
Accés: per la porta d'esdeveniments (Carrer Ermita, s/n. Blanes).
Preu: 15 € (no inclou el dinar).
Per dinar es pot portar la carmanyola i dinar a la zona de pícnic del
Jardí o al bar de Marimurtra. En aquest cas cal reservar enviant un
correu a monografic@marimurtra.cat
La visita pel Jardí la realitzaran els professionals de jardineria de
Marimurtra i es podrà visitar de forma exclusiva el viver de
reproducció.
Durant el monogràfic hi haurà un punt d’exposició i venda d’orquídies a
càrrec de Floranova, Orquídeas Rubí i OrientyOrchids.

Anacamptys pyramidalis

També hi haurà un market d'intercanvi de llibres botànics i d’orquídies.

