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63a edició ‘Girona, Temps de Flors’

Dates

Del 12 al 20 de maig de 2018

Horari

De les 10 h a les 22 h

Horari especial

Dissabte 12, dimecres 16 i dissabte 19: de les 22 h a les 24h

Espais

157 espais

Projectes Florals

203 projectes

Pressupost

400.000 euros

Organitzadors

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
A les xarxes socials: facebook, twitter, youtube i Instagram
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Novetats i informació destacable

1. 203 projectes i 157 espais a visitar amplien la mostra de Temps de
Flors

Girona, Temps de Flors torna a omplir la ciutat d’exposicions florals donant
continuïtat a la mostra respecte a edicions anteriors. Enguany s’ofereixen un total de
203 projectes, (2017=195 projectes) localitzats en un total de 157 punts a l’itinerari
floral (2017: 156 punts).
Hi ha espais que aquest any, a diferència del passat, s’han omplert amb un únic
projecte (seria el cas, per exemple, dels Banys Àrabs) i espais on a l’edició anterior
es podia veure un únic projecte i aquest any n’acullen diversos. Per aquesta raó no
es pot fer una comparació directa en relació amb altres edicions.
Els espais a visitar -jardins, patis, edificis i monuments, espais i racons de la ciutat
molt diversos- inclouen, com cada any, projectes florals realitzats de forma
desinteressada per entitats i voluntariat. Tots ells han estat dissenyats amb una gran
aportació de creativitat i esforç, per tant, amb un mateix valor, i tots ells són
imprescindibles.
Per aquesta raó a la revista no apareixen com en altres edicions els “10
imprescindibles” o els “10 racons amb encant”. Així, els visitants es podran endinsar
en la mostra i seguir l’itinerari floral sense que prèviament se’ls hagin marcat uns
punts destacats.
Aquest fet, i la incorporació d’un Pla V, vol contribuir a esponjar els fluxos de
visitants.

2. Pla V

El Pla V, amb V de Verd, és una proposta per ampliar la mirada i abast de Temps de
Flors obrint aquest esdeveniment a la natura mitjançant un itinerari artístic que
transcorre per l’espai adjacent al passeig Arqueològic i el riu Galligants.
En el marc d’aquest projecte, s’ha recuperat i arranjat per la ciutat part d’aquest
sector, de gran valor natural i patrimonial. L’objectiu del Pla V és convidar a sortir per
una estona de la Girona més monumental per passejar i descansar per aquesta
zona, tot experimentant una visió artística alternativa en la qual els elements naturals
derivats del procés de recuperació d’aquest espai (restes de poda, troncs,
branques...) es converteixen en el material de base de les intervencions artístiques.
Al llarg de l’itinerari proposat, d’aproximadament 2,4 km, es localitzen un total de 10
intervencions artístiques de land art, combinant intervencions específiques de Temps
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de Flors amb les que s’han elaborat en el marc del 1r Festival Internacional
Art&Gavarres 2018, organitzat pel Consorci de les Gavarres, l’Ajuntament de Girona
i el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Aquestes intervencions artístiques restaran al
territori fins al 24 de juny.
3. Incorporació de dos espais emblemàtics a la mostra: els jardins del
Campaner i els jardins de la Devesa

Aquest any s’han incorporat a la mostra dos espais emblemàtics nous. Per un costat,
un de privat, els jardins del Campaner, que pertanyen al Bisbat de Girona, i que
s’obren per primer cop als visitants oferint una oportunitat única de passejar-s’hi i de
contemplar des d’ells les vistes que ofereixen una perspectiva nova del seu entorn:
Sant Feliu, Banys Àrabs... Aquest espai acollirà 5 projectes florals. Per altre costat,
els altres jardins que s’incorporen a l’exposició són els de la Devesa, de gran valor
històric i amb arbres centenaris, és un espai no prou conegut pels mateixos gironins
i gironines. Temps de Flors representa una oportunitat per redescobrir-los i visitar un
projecte que s’ha gestat a partir de la col·laboració de l’associació de veïns del barri,
de les fundacions del tercer sector que gestionen la Rosaleda i del creador que l’ha
dissenyat.

4. Flors des dels balcons

Aquest any haurem d’aixecar els caps per poder contemplar molts balcons amb
projectes florals: el carrer dels Ciutadans, el carrer de la Força o el carrer dels
Mercaders i altres espais del Barri Vell mostraran els seus balcons especialment
engalanats.
La plaça de la Independència s’incorpora també aquest any com a espai nou a la
mostra, amb un projecte floral als seus balcons on participa, entre altres
associacions i entitats, el Girona Futbol Club.

5. Una exposició contemporània

L’exposició no és aliena als moments que es viuen. L’any passat un tema clau va ser
el dels refugiats i la reivindicació dels seus drets. En aquesta edició, com no podia
ser d’una altra manera, el groc i la llibertat també es faran presents en molts
projectes.
D’altra banda, sembla inevitable que els projectes vagin integrant en els seus
dissenys diferents innovacions tecnològiques, com és la incorporació d’elements i
efectes lumínics, que faran destacar almenys una desena d’espais a la posta del sol.
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6. Fusió de natura i gastronomia

L’antic Cinema Modern acollirà un sopar en el marc d’un projecte que vol integrar en
un espai cultural la fusió creativa de gastronomia i natura. Els autors (Iolanda
Bustos, Marc Grañén i Ignacio de Juan Creix) pretenen transformar l’espai que serà
testimoni de la perfecta fusió de les arts escèniques, la natura i la gastronomia.

Activitats i esdeveniments destacats
Cultura
Any Europeu del Patrimoni Cultural

Girona, Temps de Flors forma part aquest any de les activitats que es promocionen
sota el segell de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural des de la Generalitat de
Catalunya.
Noves exposicions i Dia Internacional dels Museus

Un any més, els museus de la ciutat són protagonistes de Temps de Flors. Per un
costat, es podrà veure una exposició de l’artista saltenc Joan Mateu a la Casa
Pastors, sota el títol de “L’oblit de la forma”, que s’inaugurarà el dia 10 de maig. Per
un altre costat, la Casa Masó inaugurarà la seva nova mostra “La casa noucentista:
arquitectura unifamiliar a Catalunya” el dia 18 de maig, jornada que coincideix amb el
Dia Internacional dels Museus i que la mateixa Casa Masó aprofitarà per estrenar
quatre noves sales de la casa que s’incorporaran a la ruta. En el marc del Dia
Internacional dels Museus, el 18 de maig, i la Nit dels Museus, el 19 de maig, els
museus de la ciutat oferiran jornades de portes obertes i han programat diverses
activitats. Cal destacar també les mostres que s’oferiran durant els dies de
l’exposició floral al Museu d’Història de Girona (“El tren de la modernitat”), al Bòlit
(“Flors de postal”) o a la Mercè (“Bons auguris”).
7è Girona A Cappella Festival i altres propostes musicals

El Girona A Cappella Festival arriba enguany a la setena edició. El festival manté
l’essència dels inicis i proposa un cartell amb artistes internacionals de primer ordre
(com The Real Group) i formacions de casa nostra (com Les Anxovetes i The Hanfris
Quartet). La plaça de la Independència tornarà a ser l’escenari principal de la majoria
dels concerts de caràcter gratuït. Diverses propostes de concerts de corals (com la
del cicle coral “Girona Temps de Flors”, que es fa al Museu d’Història dels Jueus)
completaran la programació musical que es fa en el marc de Girona Temps de Flors.
Edició 2018 del llibre ‘Girona, Temps de Flors’

El llibre de ‘Girona, Temps de Flors’ 2018 estarà disponible a l’Oficina de Turisme
de la Rambla a partir de dimecres 16 de maig, amb les imatges dels projectes florals
d’aquesta edició de la mostra.
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Educació
Temps de Flors a les escoles

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 19 anys promou l’Ajuntament de Girona
a través de La Caseta - Serveis Educatius de Girona. Alguns centres educatius
participen també amb projectes propis.

Solidaritat
Donació de Sang per Temps de Flors

Enguany s’ha promogut una campanya de Donació de Sang per Temps de Flors
sota el nom de “Temps de flors, temps de sang”. Del 12 al 20 de maig, totes les
persones que vagin a donar sang a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta
rebran una planta de cortesia dels organitzadors de Temps de Flors. L’horari de
donació és de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 20 h, i els dissabtes, de 10 a
14 h.

Gastronomia i oci nocturn
#Gastroflors

Les flors formaran part dels menús gastronòmics d’un total de 46 establiments
adherits a l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona a través de la
iniciativa #Gastroflors.
Flors de nit

Durant els vespres del festival floral una trentena de locals de restauració i oci
nocturn de la ciutat oferiran, en el marc de “Flors de Nit”, aperitius, còctels, tapes,
cuinats, tisanes, dolços, postres, menús i altres especialitats elaborades amb un
comú denominador: les flors. Aquesta iniciativa està impulsada per la Fecasarm i les
entitats que en formen part.
Promocions en allotjament

Durant Girona, Temps de Flors diversos establiments d’allotjament adherits a
l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona oferiran promocions
especials amb motiu de l’esdeveniment.
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Comerç
14è Concurs d’Aparadorisme i Decoració Interior

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
82 establiments d’àmbit comercial, de restauració i d’allotjament turístic de la ciutat
de Girona.

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

L’Església dels Dolors acull un concurs floral amb diferents apartats: ram de roses,
ram de flors, rosa individual, test amb flors, plantes de fulles, cactus, azalees i
rododendres (neret), orquidàcies, bonsais. També una categoria infantil amb un
premi especial fins a 12 anys.

Turisme
Visites guiades

Pel que fa a les visites guiades, per una banda s’ofereix la clàssica visita Girona
Walks cada dia del festival a les 12h. Destacar com a novetat, que aquesta visita
també es durà a terme els dies entre setmana (del 14 a 18 de maig) en horari de
tarda, a les 18.30h.
Per altra banda, s’ha programat una visita especial de Temps de Flors en els
següents dies i horaris: dissabtes 12 i 19, a les 10.30 h i a les 21 h; diumenges 13 i
20 a les 10.30 h; i dimecres 16 a les 21h
Trenet turístic

El trenet turístic fa un recorregut per diferents indrets del Barri Vell de Girona durant
la mostra floral. El servei comptarà amb 3 trenets entre setmana i durant el cap de
setmana hi haurà 4 trenets circulant simultàniament, en un recorregut diferent a
l’habitual per oferir una visió del festival accessible per a tothom. La novetat
d’enguany és que la parada del pont de Pedra es trasllada al carrer de Santa Clara
amb l’objectiu d’esponjar el pont i donar un millor servei als visitants. Hi hauran dues
parades principals (capçaleres) ubicades a la plaça de Sant Feliu i al carrer de Santa
Clara, i dues parades més al llarg del recorregut, a la plaça de Sant Domènec i al
Monestir de Sant Daniel.
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Descomptes de RENFE per als visitants de ‘Girona,
Temps de Flors’
Un any més, RENFE ha apostat per Girona, Temps de Flors com un dels
esdeveniments culturals més importants i reforça el servei amb trens especials
durant els caps de setmana per donar resposta a l’increment de visitants. També
disposarà de preus especials per visitar Girona entre el 10 i el 22 de maig. En un
sentit més promocional, RENFE ofereix diferents suports per fer difusió de
l’esdeveniment, com la personalització de les capçaleres dels trens de rodalies,
bàners a les seves respectives webs de reserves i a les màquines expenedores de
bitllets, promoció a les seves xarxes socials i mencions en programes de ràdio.

Serveis als visitants
En aquesta edició s’ha treballat en millora i reforç de diversos dels serveis dedicats
al visitant:
-

Ampliació dels serveis de lavabos públics:
o Lavabos públics accessibles per a persones amb mobilitat reduïda:
plaça dels Lledoners, Casa Pastors i davant del Punt de Benvinguda
(coincidint amb el punt d’arribada dels autobusos).
o Lavabos públics, no accessibles a persones amb mobilitat reduïda:
rambla de la Llibertat, plaça de la Independència, plaça dels Jurats i al
parc de la Devesa (davant de la rotonda del Rellotge) i Torre Gironella.

-

Reforç del servei d’auxili sanitari (ambulàncies) situats en 2 punts del
perímetre de Temps de Flors: pujada de Sant Feliu i pont de Pedra.

-

Millora de l’accessibilitat al Barri Vell: servei d’escúters per a persones amb
mobilitat reduïda, gratuït per a una hora de recorregut del 14 al 18 de maig i
els dos dissabtes 12 i 19. Si es vol utilitzar més estona, el preu serà de 20€
per les dues hores següents. Les escúters es podran recollir directament a
l’Ortopèdia Bosch.

-

La línia 7 d’autobús amplia el seu horari del 12 al 20 de maig i també circularà
dissabtes i diumenges.

-

Serveis d’informació al visitant: a l’Oficina de Turisme, al Punt de Benvinguda,
a l’Ajuntament de Girona i a diversos punts del recorregut del Barri Vell es
trobaran plànols i informació per als visitants.
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L’organització de Temps de Flors
Voluntariat i associacions

L’organització de Girona, Temps de Flors està coordinada per l’Ajuntament de
Girona i l’Associació Amics de les Flors de Girona, l’Associació Amics de la Girona
Antiga, l’Associació Amics dels Jardins Històrics i l’Associació Floral de Girona. Per a
la realització del festival és imprescindible la participació de més d’un miler de
voluntaris i voluntàries que realitzen tasques d’allò més diverses (disseny, muntatge,
realització, difusió, suport, etc.). Des de persones individuals, passant per les
institucions més diverses fins al conjunt de la ciutadania gironina, tot ells esdevenen
una part imprescindible de l’engranatge d’aquest esdeveniment.
Per tal de seguir millorant en la gestió i coordinació de totes aquestes persones
voluntàries, aquest any es dóna continuïtat al sistema d’acreditacions individuals
introduït l’any passat per facilitar l’accés, el muntatge, desmuntatge i control dels
espais expositius.
Un altre element essencial per a la realització del festival és la participació i
implicació desinteressada de totes les persones propietàries privades i entitats
públiques, dels espais que acullen els projectes florals, que un any més demostren
el seu compromís amb la mostra floral de la ciutat de Girona.

Patrocini i mecenatge
Aquest any s’ha produït un un increment del 13,2% respecte l’any anterior pel que fa
a empreses interessades en patrocinar la nova edició de Girona, Temps de Flors
amb un resultat final de 90.840,63 €. Aquest increment és atribuïble a l’augment de
les aportacions de les empreses que ja hi participaven i a la incorporació de nous
col·laboradors.
Per altra banda, s’ha donat continuïtat a la campanya de micromecenatge que ja es
va iniciar l’any passat per tal d’aconseguir suports, d’empreses i particulars a
projectes determinats de “Girona, Temps de Flors”. Un total de 17 empreses
col·laboraran directament en el finançament de diversos projectes singulars,
equivalent a un import total de 11.840,63 €.
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