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La Formació Tècnica Marimurtra és un conjunt de sessions
formatives lligades entre si conceptualment i destinades
al sector especialitzat de la jardineria, la botànica i el món
de la planta. Les 20 hores lectives de què consta l'itinerari
ofereixen una panoràmica temàtica que va des dels
nivells més conceptuals d'un jardí als més tècnics. Els
professors d'aquestes formacions són professionals
reconeguts del sector, experts en la matèria que
imparteixen.
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Biodiversitat i jardineria: la importància

de l'ecologia en els jardins

Les plantes: la diversitat vegetal en els

jardins

Gestió de la salut del jardí amb preparats

vegetals

El sistema radicular dels arbres

Cuidar i descuidar: el jardí del segle XXI
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Les plantes són l'element principal de qualsevol jardí, però la seva relació amb l'entorn és
primordial per a la seva supervivència. Entendre la importància d'aquestes relacions,
aprendre'n i saber-ne treure profit per fer més sostenible i atractiva la jardineria són els
objectius d'aquesta acció formativa.

La biodiversitat d'espècies és clau per a un bon desenvolupament del Jardí. Com més
diversitat de plantes, més biodiversitat associada hi haurà, més relacions ecològiques, i
tot això millorarà el seu aspecte i en facilitarà el manteniment. En la formació es
treballarà sobre la biodiversitat i com optimitzar-la.

En la formació es parlarà de l'acte de cuidar i de descuidar, que són imprescindibles en
aquest diàleg amb la natura. Marimurtra com a model de jardí del segle XXI, que cuida i
descuida amb intel·ligència en un diàleg ric i fructífer amb l'entorn i les altres criatures
que el comparteixen.

La formació té com a objectiu la comprensió del funcionament i les diferents funcions de
les arrels, la seva distribució al sòl i la seva estratègia de colonització. També es tractarà
la repercussió fisiològica i mecànica de la seva estructura.

Un jardí mediterrani és un sistema ecològic pròxim a l'equilibri. En la formació es veurà
com es pot gestionar la salut d'aquest sistema amb preparats vegetals fitoterapèutics.
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Vermut botànic

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 història, l’arquitectura i altres temàtiques d’interès, de la
mà d’experts col·laboradors del Jardí Botànic Marimurtra.

matins de diferents
temàtiques

Els ocells de Blanes

Aproximació a Carl Faust

Un passeig per la cistelleria: origen i usos dels materials

Els ocells de Marimurtra

Els ocells de la punta de la Tordera, del mar i dels

camps de Blanes

El mosquit tigre i altres mosquits

Vermut botànic
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Visita guiada per Marimurtra des d'una perspectiva cistellera.
S'observaran els usos i utilitats que l'home ha donat a diferents
fibres vegetals per satisfer les seves necessitats i s'elaborarà una
petita peça de cistelleria.

Es farà una presentació per identificar la majoria dels ocells del
Jardí Botànic i conèixer trets bàsics de la seva biologia. Finalment
es donarà una volta per Marimurtra i els seus boscos per
observar ocells, identificar-los i, si s'escau, conèixer els seus cants.

Sortida per conèixer els ocells dels camps de Blanes. S'aprendrà a
descriure, identificar i dibuixar els seus cants. Es coneixeran les
principals espècies de la costa blanenca per a capbussar-nos en
els ocells de la Punta de la Tordera.

S'explicarà la importància dels mosquits i els problemes de salut
que comporten i s'observarà com el Jardí es converteix en un
laboratori ideal per a l'estudi d'espècies com el mosquit tigre. Es
veuran alguns experiments i accions de control que es duen a
terme. 

Conjuntament amb un guia oficial de Marimurtra, es farà una
visita al Jardí Botànic Marimurtra amb un recorregut específic per
la zona de plantes aromàtiques que intervenen en l'elaboració del
vermut. Es parlarà sobre la història del vermut, el procés
d'elaboració del vermut Laviret, i finalment es farà un tast de
vermut Laviret.
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Aproximació a Carl Faust, fundador de Marimurtra
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Carl Faust fou un dels pocs exemples de mecenes científic que
tenim a casa nostra. Coneixerem la seva figura i com anà bastint,
al llarg de més de trenta anys, el que esdevindrà Marimurtra.



Associació d'amics de les

Orquídies de Catalunya

El Jardí Botànic Marimurtra és un punt de
referència per al sector de la jardineria i la
botànica. Per això acull de forma regular
jornades  monogràfiques  dedicades a un tipus o 
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Jardí Botànic i canvi climàtic | Sello Arboleda
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a un grup de plantes determinades. Les protagonistes del
Monogràfic de Marimurtra són les orquídies, un dels grups
taxonòmics que genera més interès i atracció. La jornada
està pensada per a aficionats, experts i professionals del
sector. S'estructura en una sèrie de conferències
especialitzades combinades amb una visita al Jardí
Botànic Marimurtra, enquè es farà especial atenció a la
col·lecció d'orquídies situada en parts que habitualment
no estan obertes al públic. 

Com a institució científica, la Fundació Carl Faust obre
cada any les portes a aquesta iniciativa d'abast nacional
per celebrar i reivindicar la ciència. 
Al llarg de dos caps de setmana s'ofereixen diferents
continguts vertebrats al voltant de dos eixos: el tema
central de cada edició de la Setmana de la Ciència, i
l'activitat científica que es desenvolupa al Jardí Botànic
Marimurtra. 
Així, la Fundació Carl Faust aprofita cada any aquest
esdeveniment per donar a conèixer al seu públic i
visitants tota la ciència que es fa a Marimurtra. 
Unes activitats pensades per a tota mena de públic: tant
públic aficionat com tècnics i especialistes en ciència.

El Jardí Botànic Marimurtra com a espai de

salut davant l'emergència climàtica | Sello

Arboleda
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Es pot arribar a Marimurtra
utilitzant diferents mitjans
de transport:

       Vehícle propi
       A peu
       Trenet turístic

aM
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20

raT
22 + Científic 

www.marimurtra.cat 972 33 08 26marimurtra@marimurtra.cat

Per participar en qualsevol de les activitats que organitza el Jardí
Botànic Marimurtra cal reserva prèvia. Les places són limitades.

Com arribar-hi?Com arribar-hi?

 
El Jardí Botànic Marimurtra proposa un programa d'activitats tècniques,

científiques i divulgatives  relacionades amb el món de la natura i la jardineria.
Apostar per Marimurtra, és apostar per la conscienciació ciutadana de la

importància de la tasca de conservació, divulgació i recerca que desenvolupa
la Fundació Carl Faust. 

Marimurtra ofereix de manera dinàmica coneixements tècnics en diferents
temàtiques que engloben la conservació sostenible, la biodiversitat, la gestió,

la història i l'arquitectura, entre d'altres.

�àcies!

Reserva ja laReserva ja la  
  teva entrada!teva entrada!

www.marimurtra.cat/entradeswww.marimurtra.cat/entrades

 Herbari(explicació i taller) Carles Burguera
Llavors (explicació Index Seminum i taller) Carles Burguera
Exposició d'inventari i seguiment d'ocells, Pere Alzina, Ylvi Kellmann i
Theresa Weindl 
Seguiment projecte Mosquito Alert, Santi Escartín i Simone Mariani
Seguiment estudi Extractes Vegetals(Universitat de Girona)
Estudi de Macroinvertebrats aquàtics de les basses (Universitat de
Girona)
Estudi taxonòmic del gènere Aeonium (Universitat de Girona)
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Visita guiada: 'La biodiversitat de Marimurtra' 

Aquesta visita, de més d’una hora de durada, està pensada per oferir
informació sobre els principals aspectes de la gestió mediambiental
que es fa a Marimurtra.

Setmana de la Ciència
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http://www.marimurtra.cat/entrades

