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Pati de la Casa de l’Ardiaca

La Casa de l’Ardiaca originària del s. XII, la trobem al davant
mateix de la catedral de Barcelona i és la seu actual de
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. El pati on es
representa l’ornamentació de Temps de Flors es troba situat
a l’entrada de l’ediﬁci i conté nombrosos elements
renaixentistes.
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Pati de l’Ajuntament

Aquest espai es troba situat a l’interior de la Casa de la
Ciutat de Barcelona. El pati de l’Ajuntament és d'estil gòtic,
però amb traces renaixentistes, i data de l'any 1391.
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Temps de Flors a Barcelona transcorre per espais carregats
de simbolisme que evoquen essència de país. Es tracta
d’espais barcelonins plens de reminiscències històriques i
culturals, molt similars als espais que es trien any rere any
des de fa 59 anys a Girona, Temps de Flors.
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D’estil barroc, és actualment seu del Museu d’Història de la
ciutat de Barcelona.
La Casa de l’Ardiaca i la Casa Padellàs formen part de la Ruta
Catalunya 2014, un viatge als escenaris de la Guerra de
Successió (1702-1714), conﬂicte del qual enguany se
celebra el tricentenari.
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Primavera Creativitat

Calma Turisme Llegendes Originalitat

gironatempsdeflors.cat #tempsdeflors
Hi col·labora:

Compra el teu bitllet amb descomptes per venir a Girona

@turisme_gi

facebook.com/turismegi

Dipòsit legal: GI.817-2014

TEMPS DE FLORS 2014

La Casa dels Entremesos

En ple barri de la Ribera, es tracta d’un centre de producció
cultural i de servei al ciutadà mitjançant la difusió, la recerca
i la creació de cultura popular catalana d'arrel tradicional.
Aquest espai s’ha inclòs dins de l’itinerari barceloní Temps
de Flors perquè acull l’exposició de les 50 millors fotograﬁes
del II Concurs Ciutat de Girona que es va convocar l’any
passat per Instagram per capturar Temps de Flors.
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youtube.com/gironaturismetv

A Barcelona, del 28 d’abril al 4 de maig
A Girona, del 10 al 18 de maig
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QUÈ REPRESENTA
GIRONA, TEMPS DE FLORS
Girona, Temps de Flors es deﬁneix com una exposició de
ﬂors, monuments, patis i jardins, però Temps de Flors és
molt més que això. És un esdeveniment de bellesa en estat
pur, de magniﬁcència creativa, d’exaltació de l’art i de
l’artesania, un espai de trobada entre creador i espectador.
En deﬁnitiva, un espectacle sensorial on els sentits i les
emocions són els verdaders protagonistes.
Es tracta de valoritzar el patrimoni monumental i històric
de la ciutat a través de les ﬂors i de l’art i que amb aquesta
carta de presentació Girona es doni a conèixer al món.
A banda de les ornamentacions ﬂorals, la ciutat de Girona
s’omple d’un festival de propostes artístiques, musicals,
lúdiques, gastronòmiques i turístiques que fan de Girona,
Temps de Flors un espectacle farcit de propostes per a tots
els públics.
Una proposta única i singular i, alhora, oberta perquè
tothom se senti identiﬁcat en una ciutat que vol ser
integradora i acollidora, valors que formen part de la
identitat i de la manera de fer de la ciutat de Girona i, en
conjunt, dels trets que ens forgen com a país.

GIRONA, TEMPS DE FLORS A BARCELONA
Girona, Temps de Flors surt de les comarques gironines i es
presenta a Barcelona, la capital del país, fent una projecció a
gran escala de l’esdeveniment per tot el que representa i per la
repercussió que té Barcelona com a destí turístic nacional i
internacional.
Girona, Temps de Flors a Barcelona vol ser un tastet del que
signiﬁca veritablement Girona, Temps de Flors a través d’un
petit recorregut per espais emblemàtics de la ciutat de Barcelona decorats amb ﬂors amb el mateix estil elegant i ben treballat
de la mostra ﬂoral per excel·lència.

Els espais de Barcelona han estat triats per les seves
similituds amb els indrets on transcorre el festival a Girona
(ediﬁcis singulars, íntims, patis interiors...), per traslladar-hi
el veritable esperit original i copsar-lo, i d’aquesta manera
engrescar el públic a seguir coneixent més sobre Temps de
Flors a Girona entre el 10 i el 18 de maig d’enguany.
L’itinerari simbolitza la Barcelona més íntima, plàcida i
serena. Indrets especials carregats d’història i identitat que
volen representar l’essència de l’original festival Temps de
Flors de Girona.

