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Recorregut
Aquí tens un esquema del
recorregut que has de fer:

Inici

Descobreix la vila de Blanes
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Un grapat de Blanes és un joc de pistes 
pensat per a nens i nenes de 8 a 12 anys. És una activi-

tat per fer en família i gaudir plegats del temps d’oci tot 
descobrint la vila de Blanes. Els nens i nenes més petits 

podran, amb l’ajut dels adults, resoldre fàcilment les proves més 
difícils. Amb aquest petit recorregut pel centre de la vila tens 

l’oportunitat de conèixer una mica més la flora i la fauna del seu 
entorn.

Passa-t´ho be i aconsegueix una entrada al Jardí Botànic 
Marimurtra i un obsequi de l’Ajuntament de Blanes. Només cal que 
solucionis correctament el següent grapat de pistes sobre alguns 
elements d’interès natural i cultural del poble. Quan tinguis la feina 
feta, lliura-la a l’Oficina de Turisme a la plaça de Catalunya 
o a l’entrada del Jardí Botànic Marimurtra i recull els teus regals.

Aprofita aquesta oportunitat única per conèixer un dels 
jardins més coneguts arreu pel seu interès botànic i el 

seu valor paisatgístic.

Comencem 
apropant-nos 
a Sa Palomera, roca emblemàtica situada al mig 

de la badia de Blanes. Des de la passarel·la de pedra que ens hi 
porta podem veure, a mà dreta, unes roques on acostumen a pren-

dre el sol, sobretot a l’estiu, uns quants corbs marins.

A. Cacen altres ocells a l’aire
B. Cerquen cucs de terra
C. Es cabussen i fan pesca submarina

Els  corbs marins són ocells pescadors, nedadors, 
cabussadors i excel·lents voladors. Els podem distingir

de les gavines perquè són de ploma molt fosca.
Observa els costums dels corbs marins i marca la

resposta correcta:

Observa, en el dibuix, que el corb marí té els quatre 
dits units per una membrana. Per a què creus que li 
serveix tenir aquesta membrana als dits?
 A. Per poder nedar
 B. Per caminar més ràpid
 C. Per aguantar millor
  l’equilibri

Detall de la pota
del corb marí

Si seguim el camí marcat en el recorregut, 
prenem el passeig de Mar i ens apropem a una 

escultura asseguda en un banc del 
passeig. Representa el creador del Jardí Botànic 
Marimurtra. 

Busca la placa que hi ha
al terra i respon. Qui va
crear el Jardí Botànic
Marimurtra?

Continuem pel passeig de Mar i 
arribem fins al monument al 

sardanista. Allà podem observar quatre 
exemplars de palmera washingtònia de Mèxic, que 

quan són adultes són molt i molt altes.

Les palmeres viuen en llocs càlids.
Observa la fulla de la palmera washingtònia de 

Mèxic i marca l’opció correcta:
 A. La fulla té forma de llança
 B. La fulla té forma de ventall
 C. La fulla té forma de cor
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En aquest punt has acabat la feina! Tot passejant pel litoral 
blanenc, hauràs après unes quantes coses de la natura i de Blanes. Esperem 
que t’ho hagis passat molt bé i recorda que pots recollir els teus premis al 
Marimurtra o a l’Oficina de Turisme a la plaça de Catalunya.

A reveure!!!

És el moment d’acostar-nos al port. Veuràs que 
hi ha diferents tipus d’embarcacions segons el 
tipus de pesca que realitzen. N’hi ha un que és el 
d’arrossegament. Les barques d’arrossegament 
s’anomenen quillats i s’utilitzen per capturar 
aquelles espècies que viuen al fons marí. Fixa-t’hi i veuràs que 
crida l’atenció que, a banda i banda, tenen unes portes de ferro que, quan estan a 
l’aigua, ajuden a mantenir oberta la xarxa al fons marí.

Uneix els números i obtindràs el dibuix d’un quillat. Després senyala en el dibuix les 
portes que utilitza per pescar a l’arrossegament 
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A. Aquest és el pi  

Aquest tipus de pinya és del

pi

Aquest tipus de pinya és del

pi i

conté molts pinyons comestibles

B. Aquest és el pi  

A B
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Passem per davant de 
la bassa dels canons i 
després per la bassa 
que està plena de papirs. 
Just davant nostre trobem 

una esplanada amb gespa on hi ha un 
bon exemplar de palmera de Canàries.

Ara podem comparar la fulla d’aquesta 
palmera amb la de la palmera washingtònia de 
Mèxic, que ja coneixes.

Observa aquesta palmera i marca
l’opció correcta:

 La fulla de la palmera de Canàries és molt:
      A. Diferent de la fulla de la palmera

     washingtònia de Mèxic
       B. Igual

Pots marcar quin 
any representen 

els números 
romans 

MCMXLIII?
A. 1568
B. 1943
C. 1958
D. 1703

Aquí tens una pista

CM=900

Des del Frare continuem 
pel passeig cap al port. 

Hem de caminar fins al final del passeig on 
ens trobem una font en la qual hi ha un 

plafó de quinze rajoles de ceràmica blava que 
representa la Mare de Déu del Carme amb el nen 

Jesús al braç esquerre. Els numeros 
romans que hi ha a dalt indiquen l’any en què 

es va fer aquesta font.

En aquest mateix espai 
podem veure tres exemplars de 

margallo. El margalló és 
l’única palmera silvestre de Catalunya.

Fixa’t en els pecíols, cua de la fulla 
que la uneix al tronc, d’aquests marga-
llons i marca l’opció correcta:

 A. Estan plens de punxes
   B. S’hi observen gotes

    d’olis essencials
   C. Són molt i

  molt curts
Detall de la fulla

d’un margalló

Des d’aquesta
plaça podem
veure

diferents
exemplars
de pi blanc
i de pi pinyer. 

Observa bé els
pins que tens
al davant i els
dels dibuixos,
i completa:

Continuem caminant i arribem al monument del Frare, que 
representa el personatge d’una narració d’un escriptor molt vinculat 

a Blanes, el nom del qual està citat en el monument.

       A quin escriptor està dedicat? 

Just darrera 
del port trobem la 
punta de Santa Anna. En aquests 

penya-segats, hi pots veure 
moltes pites o atzavares. Quan floreixen 
fan una vara molt robusta, que pot arribar 
a fer 10 metres i, al 
seu extrem supe-
rior, s’hi desenvolu-
pa una inflorescèn-
cia més o menys 
piramidal.

  Ara cal que acabis de dibuixar
aquesta flor


