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El claustre de la Diputació de Gi-
rona serà l’escenari, un any més,
del cicle de concerts gratuïts Pa-
ti Cultural, que té lloc durant el
Girona, Temps de Flors. Del dis-
sabte 7 al diumenge 15 de maig,
s’han programat set concerts,
tots gratuïts, de les diverses for-
macions que han nascut en el
Conservatori de Música Isaac Al-
béniz de la Diputació de Girona.

Pensat sobretot per donar a
conèixer els alumnes de diver-
sos cursos i formacions del Con-
servatori de Música Isaac Albé-
niz, el Pati Cultural s’inaugura el
dissabte 7 de maig amb l’actua-
ció del conjunt gironí Terra En-
dins, formació històrica de les

havaneres i la cançó popular,
amb una trajectòria que abraça
quaranta anys (19 h). El diu-
menge 8 hi ha l’únic concert que
es fa a les 12 del migdia –tots els
altres seran a les 7 de la tarda–, i
anirà a càrrec de l’orquestra de
corda del grau professional i el
grup de vent simfònic del Con-
servatori. El dilluns 9 serà el torn
del Cor Jove, que cantarà amb
l’acompanyament del trio de cla-
rinetistes format per Rosa Ma-
go, Lluís Casanova i Elvira Que-
rol. L’endemà tocarà la Cobla del
Conservatori, dirigida per Fran-
cesc Cassú. L’Orquestra de Gui-
tarres, amb la direcció de Roger
Tàpias, actuarà el dijous 12. El
dissabte 14 es podrà escoltar el
recital conjunt de l’Escola Coral
del Conservatori i el conjunt de

cors de l’Escola Municipal de
Música Josep Carbó de Santa
Coloma de Farners. La Banda
del Conservatori, sota la batuta
de Lluís Caballeria, posarà el
punt final al cicle el diumenge 15
de maig.

Paral·lelament al cicle de con-
certs, i com és habitual, la Dipu-
tació també programa per al Pati
Cultural una exposició de pintu-
ra. La mostra d’aquest any es ti-
tula Transparències i és un re-
cull de quadres de vint membres
de l’Agrupació d’Amics de
l’Aquarel·la de Girona i Comar-
ques. Nascuda el 1992, i amb
més d’un centenar de persones
involucrades, aquesta entitat
vol promoure la pintura a l’aqua-
rel·la a partir d’exposicions i
mostres col·lectives. ■

La Diputació organitza al seu claustre concerts
i una exposició dels Amics de l’Aquarel·la

Música i aquarel·les
omplen el Pati Cultural
Eloi Camps
GIRONA

L’Escola Coral del Conservatori, l’any passat, al Pati Cultural ■ QUIM PUIG
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Arriba Temps de Flors i les creacions florals brollen de cada racó de la ciutat,
infestant-la de màgia, colors i creativitat. Una de les propostes més interessants
durant aquests dies és el Pati Cultural, un oasi musical enmig del brunzit i trànsit
de visitants que ens permet descobrir la música del Conservatori de Música
Isaac Albéniz.

Coorganitzat amb la Diputació de Girona, el cicle omplirà el claustre de la institució
de música, flors i una exposició col·lectiva d'aquarel·les els dies 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 15
de maig en horari de 12 h del migdia i 19 h del vespre. Des de fa cinc anys, el
Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona fusiona aquests elements en una
sèrie de concerts gratuïts a fi de promoure les formacions musicals que han nascut a
redós del Conservatori i donar-los cobertura. Voleu saber quines són les propostes
d'aquesta nova edició?
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OPINIÓ

MIQUEL ÀNGEL PÉREZ-DE-
GREGORIO

Sobre Girona,
el Plot i el
fenomen

sèries
ALÍCIA MARTÍNEZ, CONCURS

INTRO

Què passa amb el
planter musical gironí?

EDUARD CARMONA

Pell-de-colló

Inicia sessió Registra’t

MÚSICASurtdecasa Girona, 03/05/2016
BLOGS

SEQÜÈNCIA
MIQUEL ÀNGEL

Fanny and Alexander (1982)

SEQÜÈNCIA
MIQUEL ÀNGEL

Cloverfield 10 Lane (2016)

Girona INICI AGENDA CONCURSOS BLOGS OPINIÓ CARTELLERA ENTREVISTES

   
4 6K

M'agrada

Dimarts 3 maig 2016

Comparteix

11
M'agrada

LARA LOVE |
Capítulo #1 - Girona
LOVE
CAÇADOR GIRONA

CAÇADORS DE VÍDEOS

ME
I B

http://vilaweb.cat/
http://vilaweb.cat/
http://www.ddgi.cat/web/
http://www.cmg.cat/
https://twitter.com/share
http://www.surtdecasa.cat/etiquetes/pati-cultural
http://www.surtdecasa.cat/etiquetes/diputacio-de-girona
http://www.surtdecasa.cat/etiquetes/diputacio-de-girona
http://www.surtdecasa.cat/etiquetes/musica
http://www.surtdecasa.cat/etiquetes/temps-de-flors
http://www.surtdecasa.cat/etiquetes/musica-classica
http://www.surtdecasa.cat/etiquetes/conservatori-de-girona
http://www.surtdecasa.cat/etiquetes/conservatori-de-girona
http://www.surtdecasa.cat/girona/opinio/sobre-girona-el-plot-i-el-fenomen-series-miquel-angel-perez-de-gregorio
http://www.surtdecasa.cat/girona/opinio/sobre-girona-el-plot-i-el-fenomen-series-miquel-angel-perez-de-gregorio
http://www.surtdecasa.cat/girona/opinio/sobre-girona-el-plot-i-el-fenomen-series-miquel-angel-perez-de-gregorio
http://www.surtdecasa.cat/girona/opinio/sobre-girona-el-plot-i-el-fenomen-series-miquel-angel-perez-de-gregorio
http://www.surtdecasa.cat/girona/opinio/que-passa-amb-el-planter-musical-gironi-alicia-martinez-concurs-intro
http://www.surtdecasa.cat/girona/opinio/que-passa-amb-el-planter-musical-gironi-alicia-martinez-concurs-intro
http://www.surtdecasa.cat/girona/opinio/pell-de-collo-eduard-carmona
http://www.surtdecasa.cat/user
http://www.surtdecasa.cat/user/register
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/sequencia
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/sequencia/fanny-and-alexander-1982
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/sequencia
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/sequencia
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/sequencia/cloverfield-10-lane-2016
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/sequencia
http://surtdecasa.cat/girona/
http://surtdecasa.cat/girona/agenda
http://surtdecasa.cat/girona/concursos
http://surtdecasa.cat/girona/blogs
http://surtdecasa.cat/girona/opinio
http://surtdecasa.cat/girona/cartellera
http://surtdecasa.cat/girona/entrevistes
https://instagram.com/surtdecasa_girona/
https://instagram.com/surtdecasa_girona/
https://www.youtube.com/channel/UCMPvWBecUbFqkljGdWswA1A
https://www.youtube.com/channel/UCMPvWBecUbFqkljGdWswA1A
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.surtdecasa.cat%2Fgirona%2Fmusica%2Fun-pati-cultural-de-musica-flors-i-aquarelles&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.surtdecasa.cat%2Fgirona%2Fmusica%2Fun-pati-cultural-de-musica-flors-i-aquarelles&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/cacadors-de-videos/lara-love-capitulo-1-girona-love
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/cacadors-de-videos/lara-love-capitulo-1-girona-love
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/cacadors-de-videos/lara-love-capitulo-1-girona-love
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/cacadors-de-videos
http://www.surtdecasa.cat/girona/blogs/cacadors-de-videos
http://surtdecasa.cat/girona/menjar-i-beure
http://surtdecasa.cat/girona/menjar-i-beure
http://surtdecasa.cat/girona/menjar-i-beure


Un Pati Cultural de música, flors i aquarel·les | Surtdecasa.cat

http://www.surtdecasa.cat/girona/musica/un-pati-cultural-de-musica-flors-i-aquarelles[03/05/2016 14:36:46]

Terra Endins
30 anys de trajectòria avalen la coneguda reputació del grup gironí Terra Endins. Per
primera vegada, van participar en la 8a Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell,
i des de llavors, aquesta formació de veus masculines, guitarres i contrabaix ha portat
les sardanes, havaneres i cançons populars arreu de Catalunya, Cuba, Suïssa,
Holanda, Madrid, el País Basc i el País Valencià. Podrem escoltar-la el pròxim
dissabte 7 de maig a les 19 h.

 

 

Cor Jove del Conservatori
Des de peces clàssiques fins a d'altres més actuals. El Cor Jove del Conservatori
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona no es conforma amb un sol estil. Va néixer fa
relativament poc, el curs del 2013-2014, com un espai formatiu per conèixer un
repertori variat i versàtil. Dirigit pel sotsdirector de l'Orfeó Català, Pablo Larraz, està
format principalment per veus femenines, i actuarà al Pati Cultural el dilluns 9 de maig
a les 19 h.

 

 

Cobla del Conservatori
Proveir els alumnes dels mecanismes necessaris per facilitar-los l'aprenentatge
professional d'un instrument de cobla. Aquest era l'objectiu principal que es va marcar
l'Escola de Cobla fa vuit anys, i continua amb la mateixa filosofia. El Pati Cultural serà
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l'escenari de la seva pròxima actuació, de la mà del director Francesc Cassú, que
tindrà lloc el 10 de maig a les 19 h.

 

 

Orquestra de Guitarres del Conservatori
Un conjunt de guitarres, dirigides per Roger Tapias, ompliran de música el claustre de
la Diputació de Girona el pròxim dijous 12 de maig, a partir de les 19 h. Estem parlant
de l'Orquestra de Guitarres del Conservatori, una formació que participa en nombrosos
intercanvis amb escoles i conservatoris d'arreu de l'Estat i d'Europa i que porta a terme
una important activitat pedagògica i concertística.

 

 

Escola Coral del Conservatori i Escola Municipal de Música Josep Carbó 
Jorgelina Giordano i Neus Cuberta seran les encarregades de dirigir una de les notes
vocals del Pati Cultural. El pròxim 14 de maig, els gironins i gironines podrem escoltar
el repertori de l'Escola Coral del Conservatori, un espai de formació artística amb
projectes musicals desafiadors, i l'Escola de Música Josep Carbó de Santa Coloma de
Farners, que participa amb les corals Picaveu i dTUaTO.

 

 

Banda del Conservatori
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Terres de l’Ebre Penedès Camp de Tarragona

Empordà Ponent Girona

Centre

Col·laboren amb Surtdecasa:

El Conservatori de Girona compta amb un nou projecte de bandes des de fa un parell
de cursos. L'objectiu és que els alumnes d'instruments de vent de fusta i de metall o de
percussió formin part d'una banda ja des que s'inicien en l'estudi de l'instrument, a sis
anys. D'aquesta manera, incorporen al grup tot allò que aprenen sobre el llenguatge
musical i a les classes individuals d'instrument. En aquesta actuació al Pati Cultural del
diumenge 15, hi participaran les bandes juvenils i de grau professional, a més de la Big
Band, sota la direcció de Dani Gallostra i Lluís Caballeria.

 

Orquestres de corda de grau professional i Grup de Vent Simfònic del
Conservatori
Els dos grups del Conservatori s'uneixen per fer intercanvis amb altres centres i,
també, realitzar actuacions com la del Pati Cultural. Seguint la batuta de Lluís
Caballeria i Alfred Cots, oferiran un concert conjunt el dia 8 de maig a partir de les
12h. 

 

Exposició 'Transparències'
L'Agrupació d'Amics de l'Aquarel·la de Girona i Comarques han elaborat una exposició
col·lectiva d'aquarel·les per exposar al Pati Cultural. Durant el cicle, podrem descobrir
les obres dels artistes Albert Pujol, Alfons Jiménez, Àngel Cardelús, Dolors Bolaños,
Gemma R. Goday, Jesús de la Cruz, Joan Lara, Joan F. Lindner, Joan Riu, Jordi
Beringues, Josefina Sors, Josep M. Abulí, Josep Deusedes, Juan Toledo, Lluïsa
Cahué, Maria Navarro, Manel Sánchez, Montse Carreras, Pere Carmaniu i Salvador
Castellà.
 

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris
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Terra endins obre el Pati Cultural
4.05.2016 Núvol. Barcelona.

Aquest dissabte 7, el grup Terra Endins inaugurarà el cicle El Pati Cultural 2016, que

s’allargarà fins diumenge 15 amb una programació musical que donarà cobertura a les

formacions nascudes al Conservatori Isaac Albéniz. Paral·lelament, sota el paraigua de

l’Agrupació d’Amics de l’Aquarel·la de Girona i Comarques, una vintena d’artistes

participaran a l’exposició “Transparències” al claustre de la Diputació.

El Pati Cultural, organitzat conjuntament entre la Diputació i el Conservatori, forma part de

la programació habitual del Girona, Temps de Flors, i aquest any comptarà amb

concerts gratuïts dissabte 7, dilluns 9, dimarts 10, dijous 12, dissabte 14 i diumenge 15, a les

19h, i diumenge 8 a les 12h del migdia. Després de Terra Endins, les actuacions les

protagonitzaran l’orquestra de corda de grau professional i el grup de vent simfònic; el Cor

Jove i el trio de clarinets, amb Rosa Mago, Lluís Casanova i Elvira Querol, i la Cobla;

l’Orquestra de Guitarres, l’Escola Coral, que actuarà amb el conjunt de cors de l’Escola

Municipal de Música Josep Carbó de Santa Coloma de Farners, i la Banda del Conservatori.

D’altra banda, a l’exposició d’aquarel·les “Transparències” s’hi podran contemplar les obres

d’Albert Pujol, Alfons Jiménez, Àngel Cardelús, Dolors Bolaños, Gemma R. Goday, Jesús de

la Cruz, Joan Lara, Joan F. Lindner, Joan Riu, Jordi Beringues, Josefina Sors, Josep M.

Abulí, Josep Deusedes, Juan Toledo, Lluïsa Cahué, Maria Navarro, Manel Sánchez, Montse

Carreras, Pere Carmaniu, Salvador Castellà i Roser Sangerman.
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El Pati Cultural forma part del programa del Girona, Temps de Flors—
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Temps de Flors 2016

L’experimentat quintet
vocal italià Alti & Bassi va
protagonitzar ahir a la tar-
da el primer concert i tam-
bé el primer ple del festival
Girona a Cappella en el seu
escenari principal, el de la
plaça de la Independència,
on aquests cinc gran can-
tants, desconeguts per a la
majoria dels assistents,
van aconseguir transme-
tre sense problemes la se-
va proposta, que combina
el jazz americà amb la can-
çó italiana i altres estils
unificats per les seves ha-
bilitats vocals i una posada
en escena tan senzilla com
efectiva. La primera jorna-
da de Girona a Cappella es
va completar ahir a la nit
amb el gran triomf del sep-
tet nord-americà Natura-
lly 7 a l’Auditori de Girona,
on el grup va aconseguir
omplir la sala gran i crear
realment la sensació d’un
gran concert ric en instru-
mentació, però sense ins-
truments. La màgia de la
veu continuarà avui a la
plaça de la Independència

amb l’actuació de la terce-
ra proposta internacional
del festival, els holandesos
The Junction (18 h).

D’altra banda, ahir a la
tarda també es va posar en
marxa el Pati Cultural a la
seu de la Diputació, amb la
inauguració de l’exposició
col·lectiva Transparèn-
cies, que inclou una vinte-
na de quadres, sobretot de
temàtica floral, realitzats
per membres de l’Agrupa-
ció d’Amics de l’Aquarel·la
de Girona i Comarques, i
l’actuació del grup Terra
Endins, amb un repertori
que va combinar havane-
res, sardanes i cançons
d’altres estils. El Pati Cul-
tural ha programat avui, a
les dotze del migdia, un
concert de l’orquestra de
corda de grau professional
i el grup de vent simfònic
del conservatori Isaac Al-
béniz de la Diputació.

Dins l’àmplia oferta de
música coral durant
Temps de Flors, ahir al
vespre el Cor Maragall va
oferir un concert a l’esglé-
sia del Carme, amb el Cor-
Orfeó Parroquial del Ven-
drell com a convidat. ■

Xavier Castillón
GIRONA

La banda
sonora de
la gran festa
ciutadana
a El festival Girona a Cappella, el Pati
Cultural de la Diputació i altres
propostes musicals omplen la ciutat

Naturally 7, a dalt, a l’Auditori de Girona. Al mig a l’esquerra, Alti & Bassi a la plaça de la Independència i, a la dreta, Terra
Endins al Pati Cultural. A baix, el Cor Maragall a l’església del Carme ■ QUIM PUIG / LLUÍS SERRAT / MARTÍ ARTALEJO



girona ja està a punt per gaudir
de nou dies intensos amb temps
de Flors. La petjada del rodatge de
Joc de trons s’ha deixat notar en
aquesta 61a edició del festival,
que compta amb 179 projectes
florals distribuïts en 134 monu-
ments, patis i jardins. La inaugu-
ració oficial es farà avui a les onze
del matí, però els gironins ja fa dies
que han pogut veure com els mun-
tatges anaven prenent forma. en-
tre les decoracions florals hi ha l’es-
pasa dels Lannister, a les escales de
sant martí, o un tron a la llera del
riu Onyar, sota plaça Catalunya. 

girona es prepara per viure uns
dies intensos. a banda dels mun-
tatges florals, que com cada any ja
han començat a atraure milers de
persones, s’han organitzat nom-
broses activitats culturals i gastro-
nòmiques paral·leles, com la Nit de
Flors i de sabors que es farà avui al
mercat del Lleó, durant la qual se
serviran tastets i copes des de les
set del vespre fins a mitjanit. 

també avui, a les set de la tarda,
el grup terra endins donarà el
tret de sortida al Pati Cultural, un
cicle de concerts organitzat per la
diputació de girona per gaudir de
la música durant la mostra floral.
mitja hora abans del concert tam-
bé s’inaugurarà l’exposició d’a-
quarel·les Transparències, que es
podrà veure durant tota la set-
mana al claustre de la diputació.
es tracta d’una mostra de l’agru-
pació d’amics de l’aquarel·la de gi-
rona i Comarques que es compon
d’una vintena de quadres que te-
nen les flors com a tema principal.
a les deu del vespre hi haurà el
 projecte Lymbus, a càrrec de Co-
mediants i el paisatgista marc gra-
ñén.  

Paral·lelament, durant els pro-
pers dies també se celebrarà el fes-
tival de música a Cappella, a la pla-
ça independència; es durà a terme

la campanya Flors de Nit, en què
bars i restaurants oferiran tapes,
aperitius, còctels, tisanes, dolços i
menús elaborats amb flors; i es po-
dran degustar els menús gastro-

flors, dels establiments de l’asso-
ciació d’Hostaleria, turisme i Res-
tauració de girona. a més, també
se celebrarà la primera edició del
festival de curtmetratges «exprés»

Just for Flowers i el dia 15 tindrà
lloc el dia eropeu de l’Òpera, du-
rant el qual es presentran diverses
obres a la plaça del Vi. a més a
més, per tercer any consecutiu, l’a-

juntament de girona i el Centre de
Normalització Lingüística oferi-
ran cartells que recullin el nom
d’una flor, n’expliquen l’etimologia
i hi relacionen un text literari.  

GIRONA | LAURA FANALS

La petjada de «Joc de trons» es deixa
notar en la 61a Exposició de Flors 

El festival, que s’inaugura avui, compta amb 179 projectes que es podran veure en 134 espais diferents 

Diari de Girona ■dissabte, 7 de maig de 20163

TEMA DEL DIA CORREU ELECTRÒNIC
diaridegirona@ddg.cat

MARC MARTÍ

TOT A PUNT PER A UNA NOVA EDICIÓ DE «TEMPS DE FLORS». Dos operaris fent els últims retocs, ahir a la tarda, al muntatge de les escales de la
Catedral, amb una clara vocació internacional. El pont d’accés a la plaça Sant Feliu, on avui tindrà lloc el projecte Lymbus, també ha estat decorat.
L’espasa dels Lannister, «clavada» a les escales de Sant Martí, és una de les referències al rodatge de la sèrie «Joc de trons». El pont de les Peixateries
Velles, que també ha estat decorat, sol ser un dels més fotografiats. 
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El Pati de les Magnòlies, a l’edifici de la Ge-
neralitat, acull la presentació del projecte d’A-
nella Verda elaborat per la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Girona. Segons explica el
president de la Federació, Josep Maria  Casta -

nyer, des de la Federació han estat treballant
els últims mesos en un projecte per unir els di-
ferents barris a través de camins i corriols,
amb l’objectiu de cohesionar la ciutat i ajudar
a fer salut. El projecte ha anat a càrrec d’un
equip d’arquitectes liderat per Martí Franch i
no suposaria l’obertura de nous camins, sinó
una nova senyalització dels ja existents i la
neteja d’alguns trams per poder connectar-
los. De moment, la idea és que es puguin fer a
peu, mentre que en bicicleta es podran fer al-
guns trams.

El projecte es podrà veure en el marc de
Temps de Flors imprès en una tela gegant, on
es mostraran els diferents recorreguts i itine-
raris. A partir d’aquí, la Federació insistirà a l’A-
juntament per tal que el projecte es pugui
convertir en realitat. L.F.G. GIRONA



FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS 

El pati de les Magnòlies
mostra una Anella Verda 
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L’escola Mare de Déu del Mont, situada al
barri de Sant Narcís, també ha volgut partici-
par en la 61a edició de Temps de Flors d’una
manera molt especial: amb el missatge «S’ha
acabat el bròquil? A Sant Narcís també en te-

nim!», que vol reforçar el paper del barri en la
vida cultural de la ciutat. D’altra banda, l’esco-
la també ha col·aborat amb l’associació de
veïns i comerciants del barri tot decorant tes-
tos per a tots els comerços associats.

D’altra banda, Renfe ha anunciat que ofe-
reix 100.000 places en els trens de Rodalies
que enllacen Barcelona i Girona durant la cele-
bració de Temps de Flors. La companyia ofe-
reix un 35% de descompte als bitllets de Ro-
dalies de Catalunya, TAV i Avant. 

El servei de R11 permet comunicar amb 23
serveis diaris les dues capitals. D’aquesta ma-
nera, el servei de Rodalies se suma a l’oferta
de Renfe amb un total de quinze serveis TAV i
Avant que connecten Girona i Barcelona.
Aquests dies, Renfe reforçarà els TAV amb
prop de 2.382 places addicionals.DdG GIRONA



BARRIS

Mare de Déu del Mont se
suma a l’exhibició floral
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Diari de Girona ■

CULTURA
MARTÍ ARTALEJO

El primer concert del Pati Cultural que organitza la
Diputació va anar a càrrec del grup Terra Endins, que va
amenitzar la vetllada amb un concert de sardanes, cançons i
havaneres. També ahir es va inaugurar de l’exposició de
l’Agrupació d’Amics de l’Aquarel·la de Girona i Comarques.



Terra Endins enceta el Pati Cultural

GASTRONOMIA
MARC MARTÍ

Ambient de gala en una nova festa del Mercat del Lleó, on
algunes parades van oferir tatets dels seus productes a preus
econòmics. També es van poder degustar gintònics i tot
plegat va comptar amb amenització de música en viu, en un
equipament que es va omplir de gom a gom. 



Tastets a bon preu al mercat del Lleó

MÚSICA
JOSEP M. BARTOMEU

El festival A Cappella va començar ahir amb diverses
actuacions a la ciutat, aprofitant Temps de Flors. A l’Auditori
es va poder escoltar Naturally 7 i a la plaça Independencia
Alti & Bassi.  En aquest escenari, avui serà el torn de The
Junction, a partir de le sis de la tarda.



Arrenca el festival A Cappella

Espectacular posada en escena de la companyia de teatre Comediants a l’escalinata principal de la basílica de Sant Feliu. L’espectacle nocturn Lymbus, amb la intervenció paisatgística de Marc
Grañén i Robin Horton i Jordi Sánchez, va servir per deixar les escales engalanades d’un verd que té per objectiu reaprofitar-se un cop acabada la mostra floral i escampar-se per les places, patis
d’escola, passejos i carrers de la ciutat. Estrenat a Girona, la companyia vol transportar «Lymbus» a altres ciutats de tot el món. 



Comediants engalana l’escalinata principal de la basílica de Sant Feliu

MARC MARTÍ

comunicacio@ddgi.cat - 09/05/2016 10:09 - 88.8.253.140
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