
firafirafirafirafira
de lesflorsde lesflorsde lesflorsde lesflorsde lesflors

iiiiifestafestafestafestafesta

Vidreres

27, 28 i 29 de Maig de 2022

Tota persona interessada en participar es podrà inscriure

fins el dijous 26 de maig

Centre Cívic Francesc Llobet

C/ Orient, 122. Tel. 972 85 00 67  · centrecivic@vidreres.cat
Horari d'atenció: de 9h a 14h i de 15h a 21h, de dilluns a divendres.
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Per a més informació www.vidreres.cat

La Fira és una mostra d’expositors de productes d’artesania i originals
tallers demostratius, alguns d’antics oficis, on es pretén contribuir a
promoure el coneixament del sector artesà.
Es celebrarà el dissabte durant tot el dia i diumenge fins al migdia.

Es portaran a terme, durant tot el dissabte i diumenge al matí:

Durant tot el dissabte trobaràs una proposta gastronòmica
original de restauració mòbil amb food trucks, al carrer Catalunya
amb carrer Costa Brava.

| Forja

| Ebenisteria

| Paper reciclat

| Fanalet de vitrall

| Mandales florals en pedres

| Punt de llibre amb tècnica

estampació floral

| Pintura de figures de flors i

fulles de guix.

Fira d’artesania

Tallers demostratius
i participatius

Espai Gastronòmic
“La Brava Street Food”

Fira d’artesania Informació Concurs
de plantes i flors

9a edició

® Rosa individual, Ram de roses, Ram de flors, Testos amb flor, Testos
amb fulles, Cactus individual, Bonsai, Orquídia, Originalitat, Infantil
de composició de flors (fins a 14 anys), Racons entitats.

® És un concurs exposició obert a tothom aficionat a les plantes i flors.
® Els rams, testos i flors han de portar dins un sobre tancat una targeta

on hi consti el nom del concursant. A l'exterior del sobre només s'hi
especificarà la modalitat on s'inscriu. En la modalitat infantil de
composició de flors també es farà constar l’edat del concursant.

® S'admetran flors i plantes, fora de concurs, amb la finalitat
d'ornamentar el recinte.

® El concurs es celebrarà el 28 de maig a partir de les 17h i el 29 de
maig a partir de les 10h a Can Xiberta i plaça
Primer d’octubre.

® Hi haurà un acurat servei de manteniment i
vigilància de les plantes del recinte.

® Caldrà portar flors, rams, testos i plantes el
dissabte 28 de maig a partir de les 9h fins a les
10h a Can Xiberta i plaça Primer d’octubre.

® La recollida dels racons, plantes i flors, després
de l’entrega de premis.

® Servei de Recollida: Les persones residents a
Vidreres interessades en aquest servei s'han de
dirigir al Centre Cívic Francesc Llobet, telèfon
972 85 00 67, fins el 25 de maig.

Modalitats

® El veredicte del jurat serà inapel·lable.
® El jurat el formaran persones aficionades a les

plantes i flors i personal tècnic especialista.
® El jurat valorarà que les plantes i flors hagin

estat cultivades en el propi jardí.
® El jurat atorgarà fins a tres premis per a cada

secció. En cas que en alguna d’elles no hi
hagués més de tres participants el jurat es
reserva el dret de donar premis.

® El lliurament de premis tindrà lloc el dia 29 de
maig a la cloenda del concurs.

Premis i jurat

Informació Concurs
de plantes i flors

Bases concurs exposició
de plantes i flors

® Per recollir el premi cal l’assistència del participant.
® Els participants no guardonats rebran un record de l’exposició.
®Modalitat de composició de flors infantil, hi haurà obsequis per tots

els participants.

Tallers demostratius
i participatius

Espai Gastronòmic
“La Brava Street Food”

C
/ J

aum
e

Ferrer

C/ J. Ruyra

C/ Sta. M
aria

C/ Sta. M
aria

C/
 P

au
 C

as
al

s

C/ de l’Estrella

C
/ 

R
ec

C
la

r

C/ Onyar

C/ de Sils

C/ Eduard Toldrà

P
tg

e.
S

ils

C/ Lleida

C
/ 

P.
 B

er
tr

an
a

C
/ 

G
ir
on

a

C/ Costa Brava

C/ Garrotxa

c/ Les Eres

C/ Sense
sortida

C
/ N

ou

C/ Quirze
Jordà

C/ Cellera

C/ Ponent

Biblioteca
Joan Rigau

Can
Xiberta

Plaça
1 d’octubre

C
/ M

igdia

C/ Orient

Ptge. Casino

C/ Pom
peu Fabra

C
/ 

M
er

cè
 R

od
or

ed
a

C/ Dr. Deulofeu

C/ C
at

alu
ny

a

Antic
Ajuntament

Teatre
Casino
La Unió

Pl. Lluís
Companys

La

font

del

pla

14

1

2
3

4

5

6

7

8
9

12

11

13

16

18

10

15

Aparadors a ConcursAparadors a Concurs
1. Climent Mobles i

Decoració

2. Joieria Comas

3. Carnisseria Batllosera

4. Farmàcia Moré

5. Carnisseria Ginesta

6. Forum

7. Perr. i estètica Neri

8. Perruqueria Raquel

9. Restaurant Can Magí

10. Fleca i past. Can

Companyó

11. Garatge Aluart - Renault

12. Peixateria Masnou

13. Perruqueria Ica’s

14. Taller Artau

15. Decor & Flors

16. Farmàcia Damien Biraud

Racons musicals: Pl. Església i Antic Ajuntament

Cubs florals:

Pl. Església, Ptge. Casino i Antic Ajuntament.

Inscripcions concurs de plantes i flors`

Organitza: Col·laboren:



® Tot el dia. de Comerços deConcurs Decoratiu d’Aparadors

Vidreres, veure plànol.

® Tot el dia. - ACESV, veure bases.Concurs Instagram

® A les 20.00h. “El cor de la Selva.Presentació del llibre

Riudarenes · Sils · Maçanet de la Selva · Vidreres”. Autors: Joan

Llinàs i Pol i Alfons Delgado-García. A la sala d’actes de la

Biblioteca Joan Rigau i Sala.

Divendres 27 de maig

Dissabte 28 de maig

Diumenge 29 de maig

Bases del concurs

® Tot el dia. Fira d’artesania i tallers demostratius d’oficis, a la

plaça de l’Església i carrer Catalunya.

® Tot el dia. de Comerços deConcurs Decoratiu d’Aparadors

Vidreres, veure plànol.

® Tot el dia. - ACESV, veure bases.Concurs Instagram

® Tot el dia. , a la plaça deJocs de fusta interactius i educatius

l’Església.

® Tot el dia. “La Brava Street Food”, ambEspai Gastronòmic

parades de restauració mòbil i food trucks al carrer Catalunya

amb carrer Costa Brava.

® 12.00h. BRASS“ ”A ATSdel quartet de vents , aConcert itinerant

la plaça de l’Església i antic Ajuntament.

® 15.00h. Concentració i inscripcions de la , a44a Tractorada

l’espladana del pavelló.

® 15.30h. Sortida de la , itinerari a la vila per la ctra.44a Tractorada

de Lloret, c/ Costa Brava, c/ Pau Casals i plaça Lluís Companys.

® 17.00h. , veureObertura de les exposicions Festa de les Flors

apartat.

® 17.00h. a la plaça de l’Església.Berenar Popular

® 17.30h. Xerrada: “Reconnectem amb les plantes remeieres, que

des de sempre ens han servit de farmaciola a casa”. Aprenem a

recuperar la saviesa d’escoltar el nostre cos i reflexionem sobre

les nostres necessitats, amb l’educadora ambiental i divulgadora

de l’alimentació sana i conscient i fundadoraÀngels Casadevall

del blog , a la sala d’actes de la Biblioteca Joan RigauOlor de terra

i Sala.

® 17.30h. a càrrec dels alumnesDemostració d’aerografia

d’aerografia del Centre Cívic Francesc Llobet.

programacióprogramació

Penja a Instagram la teva fotografia de la Festa i Fira de les Flors i

etiqueta-la amb #FlorsVidreres2022

1. divendres 27 fins el diumengeEs podrà participar al concurs des del
29 de maig a les 00h.

2. Podrà participar al concurs tothom major d’edat que tingui Instagram,
amb el perfil obert, independentment de la seva procedència i que
segueixi el perfil d’instagram: @ajvidreres

3. Els participants hauran de tenir en compte que el seu perfil haurà de
ser públic i les imatges s’hauran de publicar amb l’etiqueta/hastag:
#FlorsVidreres2022

4. LA FIRA I FESTES DE LES FLORS AEl tema del concurs és
VIDRERES 2022. Participa amb alguna fotografia relacionada durant el
cap de setmana 27, 28 i 29 de maig de la Fira de les Flors 2022
(activitats, racons, exposicions...)

Hi haurà tres premis:

® 1r premi 50€

® 2n premi 30€

® 3r premi 20€

6. S’escolliran 5 finalistes i tu, amb els teus vots, escolliràs els tres
finalistes, essent el 1r guanyador aquell que més m’agrades
aconsegueixi i el succeiran el 2n i 3r.

7. S’ha de ser l’autor de la fotografia. Es demanarà l’original.

8. Els participants autoritzen l’Ajuntament a exposar públicament les
imatges presentades en exposicions, pàgina web municipal i xarxes
socials.

9. El jurat pot declarar deserts un o diversos premis, per baixa
participació i/o baixa quantitat de fotografies.

® 18.00h. , a l’esplanadaArribada i concentració 44a Tractorada

del pavelló.

® 18.00h. a càrrec dels alumnes de l’EscolaRacons Musicals

Municipal de Música, a la plaça de l’Església i antic Ajuntament.

® 19.00h. amb els alumnes de l’Escola MunicipalAudició de veu

de Música a la plaça Primer d’Octubre.

® 19.00h i 20.30h. “Petita volta per Catalunya” aTast de vins

càrrec del sommelier Romà Garcia. Lloc i inscripcions al Casino la

Unió, 10€ (socis) i 20€ (no socis), places limitades. Escollir sessió

de les 19 o les 20.30h. Organitza Casino la Unió.

® 20.30h. , secció deConcert amb la Jove Orquestra de la Selva

vents, al Teatre del Casino La Unió.

® 21.00h. Audició musical de vinils (Soul - Rhythm’n’Blues, Funk,

Brazilian Beats) amb Natderat, Granito Chicharron, Pop Baloo i

Mr. Blond, a l’espai gastronòmic , al“La Brava Street Food”

carrer Catalunya amb carrer Costa Brava.

Les exposicions, treballs i col·laboracions d’aquesta edició les podeu

gaudir als següents espais:

Exposicions festa
de les flors

Exposicions festa
de les flors

Concurs
Instagram

Concurs
Instagram

® Tot el dia. de Comerços deConcurs Decoratiu d’Aparadors

Vidreres, veure plànol.

® Tot el dia. - ACESV, veure bases.Concurs Instagram

® 10.00h a 14.00h. d’oficisFira d’artesania i tallers demostratius

al centre de la Vila.

® 10.00h a 14.00h. , a laJocs de fusta interactius i educatius

plaça de l’Església.

® 10h a 18h. , veure apartat.Exposicions de la Festa de les Flors

® 11.00h. “Vitraca”amb la batucada de Vidreres .Cercavila

Concentració a la plaça de l’Església. Itinerari: c/ Catalunya, c/

Jaume Ferrer i plaça Primer d’Octubre.

® 11.00h. Eduard Maynegra, a càrrec d’ ,Demostració d’Art Floral

dissenyador d’art floral i responsable del Departament de

Projectes a Flors Laguarda, de Santa Coloma de Farners, a la Sala

d’actes de la Biblioteca Joan Rigau i Sala.

® 12.00h. Acte d’elecció de la Pubilla i Hereu de la comarca de

la Selva, a la plaça Primer d’Octubre.

® 17.00h. “I res més”amb , Marta Martínez (veu) i JordiConcert

Latorre (guitarra), col·laboració de CreaMus, a la plaça Primer

d’Octubre.

® 17.30h. “Adéu Peter Pan” de la companyiaEspectacle infantil

Festuc Teatre, al Teatre del Casino La Unió. Organitza: La Xarxa.

® 18.00h. , a laCloenda amb el lliurament de premis i parlaments

plaça Primer d’octubre.

} En vals de descompte a bescanviar

a les botigues associades (ACESV)

Edifici de Can Xiberta i plaça Primer d’Octubre

® Concurs de Plantes i Flors.

® Racons florals de les entitats de Vidreres.

® Treballs de ceràmica, a càrrec del grup de ceramistes del Centre

Cívic Francesc Llobet.

®Art Floral Ikebana, a càrrec de l’Associació d’Ikebana IKALD de

Caldes de Malavella.

® Treball Art Floral, a càrrec de Nara Camps.

® Col·laboració del col·lectiu Tocs de Flor de Sils.

® Col·laboració de l’Associació Veïnat de Les Alegries de Lloret de

Mar.

® Exposició de cactus, diferents col·leccions privades de Vidreres.

® ”El Rec Clar en imatges, des de 2017”, de l’artista Tere Carbonell.

® Projecte “La feria de las flores” de l’artista visual Núria Güell.

® Proposta artística de l’artista contemporani Levi Orta.

® ”Flors i animals”, la Fotocoach.

® Treball de fotografia de la Txell Dalemus.

® ”Bany de Bosc”, Steph Watson, fotografia terapèutica.

® Escultures “Flors de ferro”, de l’artista Arc’º Pujol.

Altres emplaçaments:

® ”Collage floral” dels infants, joves i famílies del Centre Obert, a

l’aparador de la Biblioteca Joan Rigau i Sala.

®Decoració c/ Pompeu Fabra. “Les estacions de l’any”, a càrrec de

l’Atlètic Vidreres FSCE.

® Exposició cubs florals de l’Escola Sant Iscle, Escola Salvador

Espriu, Llar d’infants “El sorrer”, IES Vidreres. Veure plànol.

{

{

{

{ Associació Oncolliga Girona, seu a

Vidreres
{ Associació de Comerciants de

Vidreres (ACESV)
{ Associació Gats de la Selva
{ Atlètic Vidreres FSCE

{ Carisma Teatre
{ Casino la Unió
{ CFS “Joves de Vidreres”
{ Club Escola de Futbol Vidrerenca
{ Comissió del Ranxo
{ CreaMus Associació de Músics de

Vidreres
{ Grup d’Esplai Vidrerenc
{ Grup Teatral Vidrerenc

{ Junta Local contra el Càncer

Vidreres (AECC)
{ LLar de Jubilats
{ Penya Barcelonista Vidreres
{ Plataforma per la Hipoteca (PAH

Vidreres)
{ Vitraris - Cultura i Tradició
{ Associació de Donants de sang de

Vidreres.

Racons F loralsRacons F lorals
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