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Girona, Salt i Sarrià
LII EXPOSICIÓ DE FLORS, MONUMENTS, PATIS I JARDINS

Girona decideix obrir «Temps de flors»
els migdies i amplia l’accés a Sant Daniel
La mostra floral s’inaugurarà el 12 de maig a l’edifici de les Àligues de la UdG i tindrà més espais que l’any passat
Tapi Carreras, Girona.

L’Ajuntament de Girona i l’organització de Temps de flors (Amics
de la Girona Antiga i Amics de les
Flors i dels Jardins) ha decidit
deixar oberts tots els espais durant els migdies. L’horari serà
doncs, ininterrompudament, de
deu del matí a nou del vespre.
Fins ara, els patis i els equipaments municipals tancaven a l’hora de dinar. Aquest tancament
generarava, any rere any, cert rebuig entre els visitants que, a més
a més, desconeixen que els patis
estan tancats i precisament volen
aprofitar aquestes hores per visitar els espais sense aglomeracions. A més a més, molts gironins, aprofitaven aquestes hores,
quan sortien de la feina, per visitar espais i es trobaven tancats els
principals indrets.
Aquesta és una de les novetats
de la 52a edició de flors, monuments, patis i jardins- Temps de
Flors, que es farà a Girona del 12
al 20 de maig. El cartell promocional d’aquest any l’ha elaborat
l’artista Esther Boix, que ha aprofitat per plasmar en la seva obra
una de les seves passions, les
flors de muntanya, i una petita i
dissimulada referència a l’arquitecte Rafael Masó. Tot el dibuix
està envoltat d’una gran lletra G
de color gris.
La inauguració de Temps de
Flors es farà el dia 12, a les onze
del migdia, al pati de l’edifici de
les Àligues de la Universitat de
Girona (UdG) a diferència dels
darrers anys, que es feia a les escales de la Catedral. És una manera de reafirmar la «bona sintonia» entre la Universitat i la ciutat, segons va explicar l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, que
també va recordar que la UdG
està celebrant els seus primers
quinze anys de funcionament.
L’Ajuntament de Girona i l’organització van aprofitar ahir per
anunciar diferents novetats per
aquest any. A més de l’obertura
de tots els patis els migdies, l’alcaldessa i Josep Tarrés (una de

Les novetats
● L’horari. L’horari permetrà
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PRESENTACIÓ. El cartell enmig de l’artista, Esther Boix, l’alcaldessa, Anna Pagans i membres de l’organització.

les ments pensants), van explicar
que s’ha habilitat un nou itinerari per accedir a la vall de Sant Daniel. Concretament des de la
plaça dels Jurats fins a la Font del
Bisbe, resseguint la llera del riu
Galligants, un espai on antigament hi havia horts i safarejos.
També hi haurà senyalitzacions a
la Torrassa i a Torre Gironella
perquè la gent conegui altres intineraris per arribar a la vall.
La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Isabel Salamaña, va explicar
que s’ha desbrossat la zona i ha
quedat visible tota la vegetació i
els safarejos. Aquest itinerari no
serà efímer, ja que quedarà com

un espai recuperat per a la ciutat.
També quedaran permanents
dues zones de pícnic que s’habilitaran, de moment per Temps de
flors, i que inclouran taules de fusta amb bancs integrats. Un dels
espais estarà en una de les terrasses del passeig Arqueològic,
al costat de la mostra d’art efímer
coneguda com Land-Art i l’altra a
la plaça dels Jurats. Durant els
dies de la mostra floral, s’hi posaran fonts per beure.
No s’ha fet públic encara
quants patis, monuments i jardins
estaran guarnits aquests nou
dies. no obstant, Isabel Salamaña,
va avançar que «se superarà de

llarg els de l’any passat». En l’edició de l’any 2006, es van vestir seixanta patis, dotze jardins i paratges naturals, sis carrers i es van
fer 27 exposicions florals diferents punts del Barri Vell.
Entre els nous espais hi haurà
el pati de la casa Laporta del carrer Cundaró, les escales encarades al Pou Rodó de l’església de
Sant Fèlix. A més, enguany el
muntatge de les escales de la catedral anirà a càrrec de l’escola
d’art floral, que celebra el seu 25è
aniversari. El del pati del’Ajuntament de Girona anirà a mans de
Mifas i es decorarà l’escola del
Teatre.

El refugi antiaeri obrirà després de cinc anys
Tapi Carreras, Girona.

El refugi antierari situat al Jardí
de la Infància de Girona,entre el
carrer del Carme i la plaça de Catalunya, tornarà a obrir-se al públic en general després de cinc
anys. L’any 2002, també per
Temps de Flors, va ser el darrer
any que s’hi va poder accedir. Les
filtracions d’aigua van aconsellar
evitar riscos i des d’aleshores, només s’ha obert per visites pro-

gramades i estudis universitaris.
Aquest any, hi haurà un muntatge fotogràfic coincidint amb l’exposició de flors.
El grup de CiU de Girona ha
demanat en diverses ocasions
que el projecte tiri endavant per
tal de fer visitable aquest refugi
tot l’any. De fet, l’Ajuntament de
Girona planeja des de fa anys ferlo visitable permanentment. No
obstant, s’hauria d’aixecar tota la

PLAYA DE AMPURIABRAVA, S.A.
El Administrador de esta Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 23 de Junio de 2007 a las 9 horas de la mañana en
primera convocatoria. La junta deliberará sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Examen y aprovación, si procede, del Balance, memoria y cuenta de Resultados y demás documentación contable, todo ello relativo al ejercicio cerrado a
31 de Diciembre de 2006.
Segundo.- Informe del Administrador sobre la marcha
de la Sociedad y hechos económicamente relevantes
realitzados durante el ejercicio.
Tercero.- Aprovación, si procede, de la Gestión Social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes y documentos que se someterán
a su aprobación por la Junta General, así como solicitar
el envió inmediato y gratuito de los mismos.
Castelló d’Empúries a 12 de Abril de 2007
El Administrador
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plaça i impermeabilitzar-la. Es
tracta d’un projecte que encara no
té data d’execució, tot i que la tinent d’alcalde de Coordinació
Territorial de l’Ajuntament, Isabel Salamaña, assegura que no
serà a gaire llarg termini. A més
a més, recorda que ja s’ha estudiat quins són els principals punts
de filtració que provoquen que
l’aigua entri al refugi si plou amb
abundància.

que cada dia, ininterrompudament, es puguin visitar tots els
patis i jardins des de les deu del
matí a les nou del vespre.
● Vall de Sant Daniel. S’ha
arranjat un nou itinerari per accedir a la vall de Sant Daniel, des
de la plaça dels Jurats fins a la
font del Bisbe, resseguint el riu
Galligants. També es posaran
senyalitzacions a la Torrassa i a
Torre Gironella on s’indicarà altres punts d’accés a la vall.
● El refugi antiaeri. L’espai situat al Jardí de la Infància, tancat
durant tot l’any, es podrà visitar
de nou durant Temps de flors.
● La inauguració. Es farà el 12
de maig (11.00h), al pati de l’edifici de les Àligues de la UdG, amb
motiu del 15è aniversari de la
Universitat. Els darrers anys la
inauguració s’havia fet a les escales de la Catedral.
● La casa Laporta. Obrirà el
seu pati del carrer Cundaro i hi
haurà un muntatge vinculat a l’aigua.
● Sant Fèlix. A més de l’escala
principal, hi haurà un treball a les
escales encarades al Pou Rodó.
● El pati de l’Ajuntament. L’entitat Mifas decorarà el pati de l’Ajuntament. També el passadís
d’aquest al Teatre. Les escales
tindran també decoració floral.
● Les escales de la Catedral.
L’escola d’art floral, amb motiu
del seu 25è aniversari, prepara
un muntatge a les escales de la
Catedral. L’escola prepara un llibre sobre la seva història.
● El Museu d’Història. S’hi
podrà veure una instla·lació de
plantes aromàtiques.
● Land-Art. La mostra d’art efímer torna a la ciutat. Es podrà
veure al passeig Arqueològic.
● Àrees de pícnic. S’habilitarà
un punt amb taules i cadires a la
plaça dels Jurats i un altre en una
terrassa del passeig Arqueològic.

THE COUNTRY REVIVAL FARMERS

VOLS APRENDRE A
BALLAR COUNTRY?
Vine els dimecres 18 i 25 d’abril, 2, 9, 16, 23 i 30
de maig i 1 de juny - Nivell iniciació
Horari: de les 20.45 fins a les 22.00
3r Nivell: de les 22.00 fins a les 23.15: Els dijous 19
i 26 d’abril, 3, 10, 17, 24 i 31 de maig i 7 de juny
Màster: de les 22.00 fins a les 23.15: Els dimecres 18
i 25 d’abril, 2, 9, 16, 23 i 30 de maig i 1 de juny

Centre Cívic de Palau - Girona

