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62a Edició ‘Girona, Temps de Flors’

Dates

Del 13 al 21 de maig de 2017

Horari

De 10 a 22 h

Horari especial

Dissabte 13, dimecres 17 i dissabte 20: de 22 a 24 h

Espais

156 espais

Projectes florals

195 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 (Facebook, Twitter, YouTube i Instagram) amb
l’etiqueta #tempsdeflors
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Novetats i informació destacable
S’amplien els espais expositius i els projectes presentats
L’edició d’aquest 2017 de Girona, Temps de Flors presenta un notable increment de projectes
respecte les anteriors edicions així com una ampliació dels espais expositius. Enguany s’ofereixen un
total de 195 projectes ubicats en 156 punts a l’itinerari floral. En total es presenten 16 projectes i 22
punts més que en l’anterior edició.

Passeig Arqueològic i muntanya de la O
La realització del festival floral a Girona és sovint una oportunitat de recuperació i valorització del
patrimoni de la ciutat. Enguany, es presenta un intervenció que va més enllà del passeig Arqueològic i
relliga, a través d’un passeig de més de 3 km, nombrosos vestigis de la zona de la muntanya de la O;
el riu Galligants i les seves fonts; el convent; la mina i ermita del Calvari; la Catedral i Sant Pere,
ombrejats per bosquines d’auró negre i llorer, oliverars i una de les millors visuals de Girona. Aquesta
actuació ha estat possible per la confluència de prop d’un centenar de persones d’una quinzena
d’oficis diferents seduïts per la voluptuositat i els cops d’efecte d’aquest paratge.

Refugi antiaeri del jardí de la Infància
Un altre dels espais que aquest any s’ha volgut posar en valor és el refugi antiaeri del jardí de la
Infància. Construït el 1938, aquest refugi va ser el primer dels tres grans refugis col·lectius de tipus
cel·lular de Girona, donava protecció a 700 persones durant els bombardeigs sistemàtics que la ciutat
va patir durant la Guerra Civil espanyola i era l’únic que disposava de llum elèctrica. Aquest espai,
carregat de simbolisme i de memòria, acull en aquesta edició la proposta A través de l’espill, que
mitjançant un joc de miralls i flors convida el visitant a seguir una ruta sensorial de percepció visual,
so i memòria, posant així en valor la memòria històrica dels gironins i gironines.

Artistes i creadors dediquen el seu projecte a la crisi dels refugiats
De manera espontània diversos artistes i creadors han proposat projectes vinculats a la temàtica de
la crisi dels refugiats. El visitant podrà descobrir diverses instal·lacions que, creativament i
poèticament, volen provocar la reacció del ciutadà. Es podran veure projectes que donaran veu als
refugiats des d'una emocionalitat sincera i sentida, des d'una racionalitat càlida, des d'una solidaritat
reflexiva, activa i concreta.

Fins a sis ponts de l’Onyar s’ompliran de projectes florals
Els ponts sobre el riu Onyar conformen una de les imatges que millor defineixen la ciutat de Girona.
En aquesta edició fins a sis ponts que travessen el riu Onyar acolliran projectes artístics i florals: des
d’alguns dels ponts més emblemàtics, com el pont de Pedra o el pont de Sant Feliu, passant per
d’altres de més icònics, com el pont de les Peixateries Velles, fins als clàssics pont de Sant Agustí o
el pont de Tomàs de Lorenzana, i fins i tot algun pont en què el visitant descobrirà alguna sorpresa,
com el pont de Sant Agustí.

Racons amb encant per descobrir
El festival de les flors de Girona acull cada any centenars de milers de visitants d’arreu. Per tal de
facilitar al visitant la descoberta d’aquells espais de l’itinerari que potser sovint passaven
desapercebuts, en aquesta edició s’ha volgut posar èmfasi en deu racons amb encant que ajudaran el
visitant a anar més enllà dels espais més visitats i així descobrir algunes de les joies més ocultes de
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la ciutat. Els espais proposats són: el passeig Arqueològic, els jardins de la Francesa, la capella de
Sant Cristòfol, les escales de Sant Llorenç, la cisterna i la carbonera del Museu d’Història de Girona,
l’església de Santa Llúcia, l’antic Cinema Modern, el refugi antiaeri del jardí de la Infància, el pont de
les Peixateries Velles i el pati de les Magnòlies. La informació completa sobre aquests espais es
podrà consultar a la revista de Girona, Temps de Flors.

Nits de foc i flors
Els tres dies que el festival obre fins a les 24 h, la llum i el foc s’afegirà a la festa de Girona, Temps de
Flors. The Musical Fire Kult i Taller de Magnèsia seran els encarregats de fer gaudir els visitants amb
espectacles que es faran a la plaça de Sant Feliu i al passeig Arqueològic, respectivament. The
Musical Fire Kult oferirà una actuació basada en l’experiment del tub de Rubens, i en la qual hi haurà
una representació visual i auditiva de música en viu amb instruments de foc, els dissabtes 13 i 21 de
maig i el dimecres 17 de maig de 22 a 24 h. El dimecres 27 de maig, també de 22 a 24 h, Taller de
Magnèsia oferirà petits moments musicals i de foc. Els visitants participaran de l’espectacle amb
espelmes que repartiran els mateixos artistes.

10 espais de visita imprescindible
La visita a alguns dels espais de la ciutat continua sent imprescindible dins el marc de Girona, Temps
de Flors. Espais com el conjunt romànic de Sant Pere de Galligants i Sant Nicolau, la plaça dels
Jurats, els Banys Àrabs, les Sarraïnes, Sant Lluc, Sant Feliu, les escales de la Catedral i els seus
soterranis, la Torre Gironella i jardins dels Alemanys, la Casa Lleó Avinay o l’església de Sant Martí
Sacosta són alguns dels espais que acolliran espectaculars projectes.

Activitats i esdeveniments destacats
Cultura
Obertura especial dels museus de la ciutat
El festival de les flors i el fet que el 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus ofereixen una
bona oportunitat als visitants i ciutadans de Girona de visitar els museus d la ciutat. El Museu
d’Història de Girona i el Museu d’Història dels Jueus oferiran portes obertes. La Casa Pastors oferirà
visita lliure a l’exposició sobre Fidel Aguilar que s’inaugurarà coincidint amb Temps de Flors. La Casa
Masó oferirà visites guiades gratuïtes durant la Nit dels Museus i el Museu del Cinema ofereix visita
lliure al muntatge floral del vestíbul, a l’exposició temporal i a projeccions de l’audiovisual Flors de
Cinema.

6a edició de Girona A Cappella Festival
Del 13 al 21 de maig, Girona tornarà a ser l’escenari del festival internacional de música a cappella
que, des de fa sis 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, però s’estendrà a
la Casa de Cultura, l’Espai Marfà o l’Auditori de Girona.

Dia Europeu de l’Òpera
Girona celebrarà enguany de nou el Dia Europeu de l’Òpera, organitzat conjuntament 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 Girona. Des de fa diversos anys, la ciutat commemora
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l’efemèride coincidint amb el festival Girona, Temps de Flors. El Dia Europeu de l’Òpera es va
començar a celebrar fa 10 anys en diverses ciutats europees amb l’objectiu d’apropar l’òpera
al públic en general. La celebració tindrà lloc el diumenge 14 de maig a les 12 h i a les 18 h a la plaça
del Vi.

Edició 2017 del llibre ‘Girona, Temps de Flors’
El segon cap de setmana de ‘Girona, Temps de Flors’ estarà disponible a algunes llibreries de Girona,
a l’oficina de turisme i de venda on line el llibre amb les imatges dels projectes florals d’aquesta edició
de la mostra. La presentació del llibre es farà a la plaça del Pallol de Girona el divendres 19 de maig a
les 18.30 h.

Quarta edició de Girona, mots i flors
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.

“Girona, flors de cinema”
Durant els caps de setmana del festival, al Museu del Cinema, es podran veure en projecció contínua
els documentals que han resultat del taller “Girona Flors de Cinema”, impartit per Joanot Cortés
durant el Girona, Temps de Flors de 2016. “Girona Flors de Cinema” és un taller de producció
documental col·lectiva que el Museu del Cinema ha produït i ofert a diferents instituts. Les filmacions
dels joves volen mostrar el procés de muntatge de les exposicions de flors i com són visitades per la
gent. L'estil de la filmació s'ha inspirat en les primeres pel·lícules de la història que van ser gravades
amb el cinematògraf, l'aparell inventat pels germans Lumière el 1895.

Educació
Temps de Flors a les escoles
Les escoles 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 la iniciativa que des
fa 19 anys promou l’Ajuntament de Girona a través de La Caseta - Serveis Educatius de Girona.
“Jardins” és el nom que porta la iniciativa en aquesta 62a edició i en el marc de la qual més de 500
nens i nenes de diversos centres educatius aniran construint, a mesura que transcorrin els dies que
dura l’exposició, una composició que es podrà veure a la casa Solterra, seu dels Serveis Territorials
de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Girona i on es simbolitzaran jardins de diferents colors.

Gastronomia i oci nocturn
#gastroflors
Les flors formaran part dels menús gastronòmics que ofereixen un total de 40 establiments adherits a
l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona a través de la iniciativa #Gastroflors.
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Flors de nit
Durant els vespres del festival floral diversos 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.

Comerç
13è 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 134 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 hi haurà una categoria infantil amb un premi especial fins a 12 anys.

Turisme
Visites guiades
Aquest any s’amplia l’oferta de les visites guiades que permeten descobrir l’itinerari de Girona Temps
de Flors des de diferents perspectives. A banda de la clàssica visita Girona Walks, que s’ofereix cada
dia a partir de les 12 h s’ofereix visitar cada dissabte altres monuments i espais de la ciutat amb un
gran protagonisme dins del festival, com són la visita Girona Medieval, a les 10.30 h; la visita de la
Catedral de Girona i la basílica de Sant Feliu, a les 16 h, i les visites nocturnes a les 21 h per aprofitar
la possibilitat de gaudir de les flors d’una manera fresca i diferent.

Trenet turístic
El trenet turístic fa un recorregut per diferents indrets del Barri Vell de Girona durant la mostra floral
de Girona. Aquest any el servei de trenet turístic ha estat ampliat amb 3 trenets entre setmana i, a
més, 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.

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 hi dóna suport tant des de Renfe Rodalies com des de Renfe AVE. L’empresa
ferroviària continua oferint un descompte del 35% a tots els visitants que vulguin arribar en tren d’alta
velocitat a la ciutat, i a més reforça el servei amb trens especials durant el primer cap de setmana i el
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darrer dissabte. En un sentit més promocional, ofereix diferents suports per fer difusió de
l’esdeveniment, com la personalització de les capçaleres dels trens de rodalia, bàners a les webs de
reserves, menció als comunicats de premsa i promoció a les xarxes socials.

Serveis als visitants
En aquesta edició s’ha treballat en la millora i el 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 parc de la Devesa (davant de
la rotonda del Rellotge).

•

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 durant 2 h del 13 al 16 de juny. Situat al pont de Pedra i gentilesa d’Ortopèdia Bosch.

•

Servei de Wi-Fi gratuït situat en 2 punts del Barri Vell: plaça dels Lledoners i davant de la
Catedral.

•

La línia 7 d’autobús amplia el seu horari del 13 al 21 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 hi haurà plànols i informació per als
visitants.

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/àries 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 s’ha introduït un sistema d’acreditacions individuals per
facilitar l’accés, el muntatge, el desmuntatge i el control dels espais expositius.
Un altre element essencial per a la realització del festival és la participació i implicació desinteressada
de tots les persones propietàries privades i entitats propietàries d’entitats públiques dels 165 espais
que acullen els projectes florals, que un any més demostren el seu compromís amb la mostra floral de
la ciutat de Girona.
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Patrocini i mecenatge
Aquest any s’ha produït un un increment del 32% respecte l’any anterior pel que fa a empreses
interessades a patrocinar la nova edició de Girona, Temps de Flors amb un resultat final de 78.834,88
€. Aquest increment és atribuïble a l’augment de les empreses patrocinadores, que han passat de 7 a
10.
Per altra banda, i per primera vegada, s’ha dut a terme una campanya de micromecenatge per tal
d’aconseguir suports d’empreses i particulars a projectes determinats de Girona, Temps de Flors.
S’han obtingut un total de 25 empreses que col·laboraran directament en el finançament de diversos
projectes singulars, que equival a un import total de 15.525,28 €.
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