
Els Matins de Marimurtra és un programa d’activitats adreçades a tothom, en què es tractaran
temes relacionats amb la conservació sostenible, la biodiversitat, la gestió, la història, l’arquitectura
i altres temàtiques d’interès de la mà d’experts coŀlaboradors del Jardí Botànic Marimurtra.

INFORMACIÓ

MATINS DE MARIMURTRA
Dissabte 1 d'ABRIL

Els ocells de Marimurtraamb Pere Alzina   
Vine a descobrir els ocells de Marimurtra amb en Pere Alzina, expert ornitòleg i
consultor mediambiental. Aprèn a identificar els ocells, conèixer trets bàsics de la seva
biologia, com es relliguen a la nostra cultura i a dibuixar cants d'ocells.

Diumenge 16 d'ABRIL

amb Dani Iglésias
Un passeig per la cistelleria:
origen i usos dels materials

Vine a Marimurtra per descobrir el Jardí des d'una perspectiva cistellera els usos i
utilitats que l'home ha donat a diferents fibres vegetals.
Aprofita aquesta activitat per conèixer diferents materials vegetals, les seves textures i
possibilitats i aprèn a elaborar una petita peça de cistelleria.

Dissabte 22 d'ABRIL Xerrada i demostració de tints
naturals

Xerrada i demostració pràctica de tints naturals que ens dona a conèixer com era l’ofici
artesanal de tintorer i ens descobreix quins colors podem obtenir de les plantes
tintòries, tant les exòtiques com les del nostre entorn.

Mònica Dòriaamb

Diumenge 30 d'ABRIL
Els ocells de la Torderaamb Pere Alzina   

Vine a descobrir els ocells dels camps, mar i aiguamolls de Blanes amb en Pere Alzina,
expert ornitòleg i consultor mediambiental. Aprèn a identificar els ocells, conèixer trets
bàsics de la seva biologia, com es relliguen a la nostra cultura i a dibuixar cants d'ocells.

Diumenge 07 de MAIG Botànica en blau, taller de
cianotípia

Crea les teves impressions botàniques a partir de la cianotípia, una tècnica que permet
aconseguir la còpia en negatiu de flors, fulles i altres mostres del jardí, disposades
directament sobre la superfície fotosensible amb un resultat monocrom blau cian. En
acabar, t’enduràs uns estampats de cianotípia únics.

amb Marta Vila-Puig

Diumenge 14 de MAIG
Vermut amb Faustamb Antonio Membrives

Conjuntament amb una guia oficial de Marimurtra es visitarà el Jardí amb un recorregut
específic per la zona de plantes aromàtiques que intervenen en l'elaboració del vermut.
Es parlarà sobre la història i el procés d'elaboració del vermut Laviret, i finalment es farà
un tast de Vermut Laviret.

Diumenge 21 de MAIG Els mosquit tigre i altres
mosquitsamb Mosquito Alert

Primerament, es farà una presentació sobre els problemes de salut que poden
comportar els mosquits i sobre com la ciència ciutadana pot ajudar a combatre'ls.
Finalment, s'obserarà com el jardí es converteix en un laboratori ideal i les accions i
experiments que es duen a terme per estudiar els mosquits. 

Reserva ja la
teva entrada a
lal nostre web!
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