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13
MARÇ

Un passeig per la cistelleria:
origen i usos dels materials

amb Dani Iglésias
Es realitzarà una passejada pel Jardí Botànic
Marimurtra observant des d'una perspectiva
cistellera els usos i utilitats que l'home ha donat a
diferents fibres vegetals per satisfer les seves
necessitats. Es tindrà un petit contacte amb
diferents materials vegetals per reconèixer la seva
textura i possibilitats per ser teixida i finalment
s'elaborarà una petita peça de cistelleria.

Diumenge

03
ABRIL

Els ocells de Marimurtra

amb Pere Alzina   
Es farà una presentació per identificar la majoria dels
ocells del Jardí Botànic (sedentaris, hivernants,
estivals...) i conèixer trets bàsics de la seva biologia,  
com es relliguen a la nostra cultura i a dibuixar cants
d'ocell. Finalment donarà una volta per Marimurtra i
els seus boscos per observar ocells, identificar-los i,
si s'escau, conèixer els seus cants.

Diumenge

30
ABRIL

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

amb Pere Alzina   
Sortida per conèixer i aprendre a identificar 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 (gavines i
gavians, corbs marins, baldrigues, etc.) per a
capbussar-nos en els ocells de la Punta de la
Tordera, on s'hostatgen una munió d'espècies de
camí al nord d'Europa, a la taigà i a la tundra. 



Primerament, es farà una presentació per parlar de
la importància dels mosquits i els problemes de
salut que poden comportar. També es presentarà
com s'estudien, quines mesures es poden fer servir
per a combatre'ls, i com la ciència ciutadana pot
ajudar en aquesta tasca. Finalment, es farà una
passejada pel jardí per descobrir com aquest es
converteix en un laboratori ideal per a l'estudi
d'espècies com el mosquit tigre i es veuran alguns
experiments i accions de control que es duen a
terme. 
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08
MAIG

Aproximació a Carl Faust

amb Eduard Puigventós
Carl Faust fou un dels pocs exemples de mecenes
científic que tenim a casa nostra. Arribat a
Catalunya a finals del segle XIX, de seguida
compaginà la seva tasca professional amb l’esport
i la descoberta del país, que el dugué a Blanes.
Enamorat d’aquest paisatge, i amb la voluntat
d’ajudar als científics europeus que volien estudiar
exemplars de plantes que era impossible que
creixessin en altres zones del continent, dedicà
tots els seus esforços a crear un jardí botànic que
fos un referent en el seu àmbit. Es coneixerà la
seva figura i com anà bastint, al llarg de més de
trenta anys, el que esdevindrà Marimurtra.

Diumenge

12
JUNY

El mosquit tigre i altres
mosquits amb

Mosquito Alert



 
El format és

Exposició ponent
Coffee break

Pràctica al Jardí

Tots els tallers tenen un preu de 
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19
JUNY

Vermut Botànic

amb Antonio Membrives

Conjuntament amb un guia oficial de Marimurtra es
realitzarà 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.

L'horari dels matins és de 

#matinsmarimurtra
15€/persona

10 h a 13 h


