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27 i 28 d’abril i 4 i 5 de maig de 2013

Fotograﬁes de la 59a edició de l’exposició i concurs de flors
de l’any 2012

Més informació:

www.scf.cat

Santa Coloma de Farners

Enguany celebrem la 60a edició de l'Exposició i Concurs de
Flors a Santa Coloma de Farners. Són ja 60 els anys que fa
que molts colomencs rebem la primavera amb alegria i
envoltats d'aromes i colors. Són molts els espais on, any
rere any, s'hi exposen ﬂors: la Llar de Jubilats, els jardins de
la Biblioteca Joan Vinyoli, les mesures de la plaça Farners i
la capella dels Dolors, i d'altres de nous com els jardins de
La Casa de la Paraula. Esperem que us agradin i gaudiu
d'aquests espais tan suggeridors.
Us animem, també, a participar al Concurs de Flors que des
de fa alguns anys se celebra a la capella dels Dolors, un
espai que es converteix en un aparador de les millors ﬂors
individuals, conjunts, curiositats ﬂorals...
Esperem que aquesta mostra de ﬂors senzilla, però
acollidora, sigui del vostre gust.
Manel Roqueta
Regidor de Participació Ciutadana, Fires i Festes

Ho organitza:
Hi col·laboren:
Llar de Jubilats
Parròquia de Santa Coloma de Farners
Blackbruc
Kentia
Nuri Serra
Flors Laguarda
Can Fontdeglòria
Centre de Jardineria Sils
Brigada Municipal
Mia Massó
Excavacions Farners
Josep Hierro i Ubach

Instal·lacions ﬂorals:
�27 i 28 d’abril: Llar de Jubilats, jardí de la Biblioteca Joan
Vinyoli i jardí de la Casa de la Paraula
�4 i 5 de maig: mesures de la plaça Farners

Mostra i concurs de ﬂors
a la capella dels Dolors:

Per participar al concurs de roses i rams silvestres haureu de
presentar les ﬂors el dissabte 4 de maig, de 10 a 11 h.
Es premiaran les següents categories: millor planta interior,
millor ram silvestre, millor rosa, millor test amb ﬂor,
millor cactus, millor arbust, millor arbust interior i millor planta

Recollida de ﬂors:

Si voleu que us passin a recollir els testos,
truqueu a l’Ajuntament: 972 840 808.
La recollida de ﬂors serà els dies 2 i 3 de maig

