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L’Associació de Veïns de Montilivi 
decora un pati del Museu d’Història  

 
Els veïns participen per primer cop a la mostra Girona, Temps de Flors 

La Coral del barri participarà en el concert d’homenatge a Maria Laffitte 
 

 

L’Associació de Veïns de Montilivi participa aquest any per primer cop a l’esdeveniment més 

important de la primavera: la mostra Girona, Temps de Flors. L’entitat ha decorat el pati de 

l’entrada del Museu de la Història de la Ciutat amb la col·laboració de la Junta de l’Associació, 

Maria Cubarsí i el dissenyador Jordi Alba. El detall ornamental dibuixa un amfiteatre al voltant 

de l’obra de l’artista gironí Torres-Monsó i amb les grades plenes de flors. 

 

L’entitat de veïns ha escollit un tipus de flor que tan sols 

necessita una setena part de l’aigua que acostumen a 

requerir altres plantes més convencionals. En resum, una 

imatge de la bellesa però a baix consum i respectuosa amb 

el medi ambient i la sequera. 

 

En plena mostra de flors, la Coral Montilivi actuarà en el concert d’homenatge a la 

desapareguda cantant Maria Laffitte. El tribut a la trobadora catalana tindrà lloc al Jardí de 

l’Àngel aquest dijous 15 de maig a 1/4 de 9 del vespre. I la música procedent de Montilivi 

també posarà el punt i final a Girona, Temps de Flors perquè el conjunt de guitarres Acords 

Joves de Montilivi tocarà en l’acte de cloenda de la mostra el proper diumenge 18 de maig, a 

les 6 de la tarda. La Plaça dels Jurats acollirà el recital que estarà dirigit per Euken Ledesma. 

 

 

Per més informació, no dubteu en contactar amb el president de l’AA.VV de Montilivi, 
Ramon Ternero, al telèfon 626 223 818 

 

El grup de guitarres 
Acords Joves de 
Montilivi tocarà  
en la cloenda de 

l’exposició de flors 


