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ELS ESPAIS VISITABLES TEMPS DE FLORS
DdeG. GIRONA

L

A 52A EDICIÓ de Temps de Flors de
Girona continua sumant patis. Més
que l’any passat, que es va anunciar
com una xifra rècord. L’exposició de flors,
monuments, patis i jardins que se celebrarà del 12 al 20 de maig arribarà als
103 indrets decorats per a l’ocasió. D’aquests 64 són patis de cases i immobles
(quatre més que l’any passat), 28 muntatges florals (una més que l’any passat)
i onze jardins (un menys que l’any passat).
L'organització, formada pels Amics de
la Girona antiga i els Amics de les Flors i
dels Jardins de Girona i l'Ajuntament de
Girona, busca cada any nous espais i que
els aconseguits repeteixin. Cada any hi ha
algunes baixes i algunes altes. El nombre
d’incorporacions d'aquests any és més
quantiós, algunes de les quals ja havien
format part de la mostra altres anys: la
casa Martínez Davalillos (a la Cort Reial),
la Casa Foix Boschmonar (carrer de la
Força), la casa Laporta (pujada de la Catedral), la casa Bartrina (portal Nou), la
casa Audourd (Ciutadans), la casa Ruyra (Sant Josep), el GEiEG (Albereda), Torre de la Muralla (Ballesteries), el carrer
Cúndaro, l’escola Eiximenis i les galeries
el Clàustre (Nou) i Només Art (Plaça del
Pou Rodó), segons consta al programa
oficial. Entre els patis, hi ha un seguit de
baixes respecte l’any passat: la casa Agullana (de la pujada de Sant Domènec), la
casa Mascaró (carrer de la Força), l’edifici de les Beates (Beates), l’Espai d’Art i
Arquitectura (Auriga), la floristeria Tija
(Anselm Clavé), enoteca Gastaldi (plaça
Sant Pere), la casa Noguera(Alemanys) i
el Monestir de Sant Daniel (que no obstant, farà visitables els jardins).
Entre les novetats, pel que fa a muntatges florals, hi ha el retorn de l’església
de Sant Domènenc, el refugi antiaeri del
Jardí de la Infància, les escales de Sant Feliu que donen al sector del Pou Rodó, els
jardins Fellini o el pont de Sant Feliu. Sant
Domènec antigament havia esdevingut
un dels punts neuràlgics de l’exposició
però darrerament havia deixat de ser espai de Temps de Flors perquè temporalment havia estat reconvertit en teatre. Pel
que fa al refugi antiaeri, serà visitable de
nou, després de sis anys i lluirà una mostra de Xavier Juscafresa i Mercè Abuin.
La família Pòrtulas s’encarregarà de la de-

Un total de 103 punts d’interès
HI HA 64 PATIS, 28 MUNTATGES FLORALS I 11 JARDINS, AMB ESPAIS NOUS I ALTRES RECUPERATS
D’ALTRES ANYS, QUE FAN QUE SIGUI UNA DE LES EDICIONS AMB MÉS INDRETS VISITABLES
MARC MARTÍ

El Barri Vell estarà ple de muntatges visitables relacionats amb les flors durant els nou propers dies.

La recuperació de l’espai visitable al
pati de la casa Laporta és una de les
grans novetats d’aquesta edició en
l’apartat de cases les cases que
s’obren al Barri Vell

Quatre concursos paral·lels
FOTOGRAFIES, FLORS I APARADORS CENTREN LES DIVERSES OPCIONS COMPETITIVES QUE SE
CELEBREN AL MATEIX TEMPS QUE L’EXPOSICÓ FLORAL ALS CARRERS DEL BARRI VELL
Cada un dels esdeveniments ofereix diferents modalitats o se segmenta per edats
Aquest any hi ha quatre concursos paral·lels a la mostra de flors, monuments, patis i jardins arreu del
Barri Vell. Un dels concursos és el de la presentació de flors de diferents tipus: ram de roses, ram de
flors, rosa individual, test amb flors, plantes de fulles, cactus, azalees i rododendres (Neret), orquidàcies i
bonsais. Les flors, rams i testos ja s’han d’haver presentat a l’església de Sant Lluc. Un altre concurs es
basa en la fotografia. Hi ha el tradicional que organitza l’Associació Gironina d’Entitats Fotogràfiques
(AGEF). Les imatges s’hauran d’enviar, abans del 27 de juny, a la seu de l’entitat fotogràfica o a l’Oficina
de turisme. Eguany, l’apartat fotogràfic té també un concurs destinat exclusivament als joves i batejat
com a Flash-Jove 2007. Està destinat als joves de menys de 21 anys i l’organitza l’Estació Espai-Jove. Té
dues opcions: fotografia i fotografia digital retocada. Les obres es poden enviar fins al 22 de juny. Finalment, l'Ajuntament de Girona organitza el tercer concurs d'aparadors entre els comerciants de la ciutat.
Es convoca amb l’objectiu d'implicar i promoure el comerç local. La temàtica del concurs són les flors,
coincidint amb el fil conductor de l'esdeveniment que té lloc a la ciutat durant aquests dies.

Pagui
en 3 mesos
sense càrrec

coració al pont de Sant Feliu i l'entorn del
cul de la Lleó. Cada dia hi haurà activitats per demanar la llibertat de Núria Pòrtulas, empresonada a Madrid per presumta relació amb banda armada. El pati
de l'Ajuntament estarà decorat aquest any
per l'entitat Mifas. El passadís que porta
fins a l'entrada del Teatre Municipal, així
com les primeres escales de l'equipament
cultural, també tindran una instal·lació
floral. L’escola d’Art floral, en motiu del
seu 25è aniversari, farà el muntatge de
l’escalinata de la Catedral.

Aconsegueixi a
els punts del programa Travel club
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DES DE L’ANY 1882 AL VOSTRE SERVEI

Peix i marisc fresc de la costa
El nostre restaurant ofereix un ambient agradable i la possibilitat de disfrutar de la millor cuina marinera,
que juntament amb l’acurat servei i l’originalitat dels nostres plats elaborats amb els millors productes de
la terra, farà les delícies dels paladars més exigents i sorprendrà els més curiosos. És, en resum, una cuina
plena de gustos i sensacions, de la qual us recomanem, entre d’altres, les mariscades, els peixos al forn,
les magnífiques graellades de peix, els arrossos de peix, marisc i cabra de mar, els combinats de peix i
marisc, les garotes de Palamós, les cloïsses gallegues, les cabres de les Ries, les escopinyes, les navalles, els
cargols de mar, els popets de Palamós, el pop a la gallega. etc.
Obrim de 13 a 17 hores i de 20 a 24 hores. No fem festa setmanal.
Autovia de Sarrià de Ter
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