
Dossier de premsa

61a EXPOSICIÓ DE FLORS, MONUMENTS, PATIS I JARDINS

#tempsdeflors
gironatempsdeflors.cat





Dossier de premsa

Ajuntament de Girona 

Girona, Temps de Flors 2016

3

Índex

61a Edició de Girona, Temps Flors ...........................

Novetats principals .....................................................

Activitats i esdeveniments destacats ......................

4

5

8



Ajuntament de Girona 

Girona, Temps de Flors 2016 Dossier de premsa

4

61a Edició Girona, Temps de Flors

Del 7 al 15 de maig del 2016

De les 10 del matí a les 22h de la nit

Dissabte 7, dimecres 11 i dissabte 14,
de les 10 a les 24 h

134 espais

400.000 euros

179  projectes

Associació Amics de les Flors de Girona
Associació Amics de la Girona Antiga

Associació Amics dels Jardins Històrics
Associació Floral de Girona

Ajuntament de Girona

Trobareu tota la informació al web www.gironatempsdeflors.cat

Podeu seguir tota l’actualitat de Girona, Temps de Flors a les 
xarxes socials municipals amb l’etiqueta #tempsdeflors

Dates

Horari

Horari Especial

Espais

Pressupost

Projectes florals

Organitzadors

http://www.gironatempsdeflors.cat 
https://www.facebook.com/gironatempsdeflorsgirona/
https://twitter.com/turisme_gi
https://www.youtube.com/user/gironatv
https://www.instagram.com/girona_cat/
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Novetats principals
1 –  Murs d’època romana: oportunitat única per veure un nou espai de la ciutat

2 – Projectes innovadors als soterranis de la Catedral i les escales de la basílica

3 – Més implicació als barris 

L’edició d’aquest 2016 de Girona, Temps de Flors permetrà als visitants del 
festival obtenir un valor afegit en el recorregut. Es tracta del local que acollirà 
en els propers mesos un balneari urbà a Girona (s’anomenarà AQVA Gerunda) 
i es troba ubicat al carrer del Riu Galligants, al barri de Sant Pere. L’edifici és 
d’origen romà i tot indica que funcionava com a hostal. A l’edat mitjana, va aco-
llir un dels primers hospitals de Girona. Actualment s’hi poden apreciar  quatre 
arcs imponents, elements hidràulics segles XIII al XVIII i aparells industrials de 
la draperia Escatllar, del segle XX. L’excavació arqueològica portada a terme ha 
permès descobrir la història de l’edifici, en el qual es poden contemplar dife-
rents paviments d’època medieval i 
murs i parets fundacionals de l’hos-
pital de clergues que es conservaran 
en el futur balneari urbà. Per Temps 
de Flors es tindrà l’ocasió irrepetible 
de veure murs d’època romana del 
segle II al segle V així com objectes 
industrials de l’antiga draperia que 
permetran acompanyar per gairebé 
2.000 anys d’història de la ciutat a 
les persones que visitin aquesta joia 
de l’edició d’enguany. 

Enguany es podrà fer una redescoberta de dos dels espais emblemàtics de 
Temps de Flors gràcies a dos projectes que no deixaran ningú indiferent. Es 
tracta de les instal·lacions que s’ubicaran als soterranis de la Catedral i a les 
escales de la Basílica de Sant Feliu. Les propostes convidaran els visitants a 
passejar per aquests espais enmig d’una combinació d’elements  lumínics, so-
nors i olfactius suggestius i alguna sorpresa més que faran que aquests siguin 
uns dels espais més comentats d’aquesta edició.

Seguint la tendència de les últimes edicions, aquest any Temps de Flors fa un 
pas més en la implicació dels barris de la ciutat en el festival. Mentre que el barri 
de Carme Vista Alegre es consolida com a punt del recorregut floral, els barris de 
Santa Eugènia i Sant Narcís participaran a l’exposició amb projectes  en els seus 
espais més emblemàtics i centre de la vida al barri: la plaça de Santa Eugènia 
i Can Ninetes, en el cas de Santa Eugènia, i la plaça de l’Assumpció, en el cas 
de Sant Narcís. En aquest darrer sector, participarà també en aquesta edició del 
festival una escola d’idiomes de la zona.

Novetats principals

© Pere Duran

de Sant Feliu
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4 – Concert de campanes: 11 de maig

5 – El piano de cua del Concurs Internacional de Música Maria Canals arriba a Girona

6 – Les flors arriben a la platja...

El dimecres 11 de maig, el dia del festival Girona, Temps de Flors que es dedica 
a la ciutadania gironina obrint els espais florals fins a les 12 de la nit, es farà 
un concert de campanes del centre històric de la ciutat. L’activitat, promoguda 
per l’Associació de Veïns del Barri Vell, consistirà en un concert de les campa-
nes de la Catedral, la Basílica de Sant Feliu o l’església del Carme, entre altres.  
L’objectiu de la proposta, que dirigirà el musicòleg i campaner Llorenç Barber, és 
divulgar, protegir i posar en valor el patrimoni històric i cultural que representen 
el toc de les campanes.

El popular i simbòlic piano de cua del prestigiós Concurs Internacional de Música 
Maria Canals arribarà a la ciutat per Temps de Flors. D’aquesta manera, l’orga-
nització del festival, que compta amb el suport del Palau de la Música Catalana, 
participarà també a Temps de Flors amb aquest tastet del que es pot veure a 
Barcelona durant els dies del concurs. El piano s’instal·larà al pati del Museu 
d’Art del 7 al 15 de maig. L’objectiu d’aquesta proposta és que qualsevol perso-
na que ho desitgi es pugui acostar a l’instrument i fer-lo sonar. Durant els dies 
del festival, també es programaran diversos recitals i actuacions protagonitzats 
per joves intèrprets de les comarques gironines.

Un dels projectes més especials de la 61a edició de Girona, Temps de Flors serà 
el que les brigades municipals prepararan a la platja fluvial del riu Ter. Des de 
l’Ajuntament de Girona s’ha treballat en els últims mesos per recuperar aquest 
espai, en el qual hi ha una hàbitat particular format per platges de sorra i còdols 
i en el qual s’instal·larà un projecte singular i inèdit en l’exposició floral: s’hi ubi-
carà mobiliari de platja que convidarà els visitants a descobrir i aprofitar un racó 
de la ciutat deliciós.

© Pere Duran
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7 – ...i a les fonts

8 – Albi participa a Temps de Flors

9 – Un passeig pel camí del Calvari

L’aigua és, sens dubte, un dels elements patrimonials de Girona. Per aquest 
motiu, el festival Girona, Temps de Flors aposta cada any més per incorporar 
elements relacionats amb l’aigua en els projectes del festival. A més de les 
propostes als ponts o als rius de la ciutat, enguany les fonts seran també les 
protagonistes d’alguns dels projectes de la mostra. Es podrà veure Temps de 
Flors a la font del carrer de l’Argenteria, a les del carrer de les Ballesteries, a la 
del carrer dels Calderers, a la del carrer Nou del Teatre i a la de la pujada de la 
Catedral.

En aquesta 61a edició de Girona, Temps de Flors, i com a cloenda de les activi-
tats per commemorar el 30è aniversari de l’agermanament entre Albi i Girona, la 
ciutat occitana ha volgut implicar-se en l’esdeveniment gironí més internacional i 
s’ha encarregat d’elaborar un projecte que es podrà veure als jardins de la Torre 
de Carlemany. Una representació institucional d’Albi, encapçalada per la seva 
alcaldessa, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, assistirà també a la inauguració de 
l’edició d’enguany del festival.

Diverses intervencions puntals relacionades amb projectes florals, fetes a sota 
dels arbres, en prats i altres espais singulars, acompanyaran el visitant en el camí 
des del passeig Arqueològic fins a les terrasses dels prats de Can Colomer i la 
Mina i des d’allà fins a l’ermita del Calvari. La bellesa natural de Girona prendrà 
forma especialment gràcies a aquest projecte fet per les brigades municipals.

© Pere Duran
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Activitats i esdeveniments destacats
Cultura

5a edició de Girona A Cappella Festival

Dia Europeu de l’Òpera

Girona, Temps de Flors: el llibre

Tercera edició de Girona, mots i flors

Del 7 al 15 de maig, Girona tornarà a ser l’escenari del festival internacional de 
música a cappella que, des de fa cinc anys, omple la ciutat de música vocal. El 
festival, que va néixer en el si de Girona, Temps de Flors, tornarà a tenir la plaça 
de la Independència com a punt neuràlgic.

Girona celebrarà enguany de nou el Dia Europeu de l’Òpera, organitzat conjunta-
ment entre l’Ajuntament de Girona i el Festival Castell de Peralada i que compta 
amb la col·laboració de l’Auditori de Girona i l’entitat Amics de l’Òpera de Giro-
na. Des de fa diversos anys, la ciutat commemora l’efemèride coincidint amb el 
festival Girona, Temps de Flors. El Dia Europeu de l’Òpera es va començar a ce-
lebrar fa 10 anys en diverses ciutats europees amb l’objectiu d’apropar l’òpera 
al públic en general.

DIUMENGE 15 DE MAIG – A LES 12 H, A LES 17 H I A LES 18 H
Plaça del Vi 

Dia Europeu de l’Òpera
Festival de Peralada i Amics de l’Òpera de Girona presenten àries,

romances i escenes de les òperes més conegudes

Per quart any, el segon cap de setmana de Girona, Temps de Flors es publicarà 
el llibre amb les imatges dels projectes florals d’aquesta edició de la mostra. El 
llibre, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona, és idea de la dis-
senyadora Lara Pujol, que l’autoedita. Compta amb les fotografies de Joan Altés.

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Girona i el Centre de Normalització 
Lingüística de Girona sumen a la ciutat guarnida, flors d’un altre tipus: cartells 
que recullen el nom d’una flor, n’expliquen l’etimologia i hi relacionen un text 
literari. Es podran veure a la majoria d’establiments del centre de la ciutat i dels 
barris veïns. Els mateixos cartells tindran format de punt de llibre i es podran 
trobar a les biblioteques de la ciutat.
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Educació

Esports

Gastronomia i oci nocturn

Temps de flors a les escoles

La DTE al temps de flors

#gastroflors

Flors de nit

Els escolars participen a Girona, Temps de Flors amb múltiples activitats que es 
realitzen a les aules i amb projectes diversos en el marc del festival, com el de 
la Zona U (carrer  Nou) o el projecte que des fa 18 anys promou l’Ajuntament de 
Girona a través de La Caseta - Serveis Educatius de Girona. “De molts colors, 
branques i flors” és el nom que porta el projecte en aquesta 61a edició i en el 
marc del qual, durant els nou dies que dura Girona, Temps de Flors, més de 500 
nens i nenes de diversos centres educatius aniran construint de manera conjun-
ta una composició floral que es podrà veure a l’entrada dels Serveis Territorials 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Girona.

La Destinació de Turisme Esportiu (DTE) de  Girona també serà present al Girona, 
Temps de Flors d’enguany. Els diumenge 8 i 15 de maig tindran lloc nombroses 
activitats relacionades amb l’esport a Girona. El dia 8 serà el torn de la 4a Marxa 
Solidària de Palau ACAPS-Girona i de la 5a Cursa de les Gavarres Astrid-21, men-
tre que el dia 15 tindran lloc la 15a Marxa Popular de Sant Narcís, el Decabike i 
una jornada de bàsquet matinal per a nens i nenes de 4 a 7 anys.

Les flors formen part dels menús gastronòmics que ofereixen diferents establi-
ments de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona a través de 
la iniciativa #gastroflors.

Els establiments de restauració i oci nocturn de la ciutat ofereixen una oferta 
gastronòmica i d’oci nocturn. Durant el festival floral cada vespre es pot gaudir 
d’aperitius, còctels, tapes, tisanes, dolços, menús i altres especialitats elabora-
des amb flors. Aquesta iniciativa es porta a terme per tercer any consecutiu i és 
impulsada per la Fecasarm i les entitats que en formen part.

© Pere Duran
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Comerç

Accessibilitat

Concursos

12è Concurs d’Aparadorisme i Decoració Interior

Cessió de vehicles motoritzats per a persones amb mobilitat reduïda

Concurs de flors a l’església dels Dolors per Girona, Temps de Flors

JUST FOR FLOWERS. Primer festival floral de curtmetratges exprés

El Concurs d’Aparadorisme i Decoració Interior té l’objectiu d’implicar el comerç 
local en les diferents activitats que es porten a terme a la ciutat. Aquest any hi 
participen 152 establiments d’àmbit comercial, de restauració i d’allotjament 
turístic de la ciutat de Girona.

Aquest any, de nou, per gentilesa d’Ortopèdia Bosch se cediran vehicles 
motoritzats adaptats a persones amb mobilitat reduïda.  Trobareu el punt 
d’informació al Pont de Pedra del 7 a l’11 de maig de 10 a 19h.

Els dies 9, 10 i 11 de maig a les 11h s’oferirà una sortida gratuïta en grup. 
Informació i reserves al 972 20 39 86 

Església dels Dolors (canvi d’ubicació aquest any)
Apartats: ram de roses, ram de flors, rosa individual, test amb flors, plantes de 
fulles, cactus, azalees i rododendres (neret), orquidàcies, bonsais.
Categoria infantil: premi especial fins a 12 anys.

Es tracta d’idear, gravar i editar un curtmetratge de tres minuts de durada (crèdits 
inclosos) en 36 hores i en què els espais florals siguin els protagonistes tot 
aprofitant la gran afluència de gent durant aquests dies a Girona.
 
El tret de sortida del festival serà el divendres 13 de maig de 21 a 22 h al 
restaurant Els Jardins de la Mercè i el diumenge, entre les 9 i les 10 h, els 
participants hauran de lliurar les obres al mateix lloc.   

Les inscripcions per participar-hi es poden fer fins al 8 de maig a través de 
la pàgina de Facebook Just for Flowers, des d’on es pot obtenir també més 
informació sobre l’activitat.





Ajuntament de Girona

Plaça del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. 972 419 502
www.girona.cat


