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Amb el mes de març comença la primavera i
nosaltres ens hem volgut sumar a ella amb la
celebració de la primera mostra floral a Castelló
amb un projecte ambiciós anomenat Castelló en
Flor.

El projecte naix baix la iniciativa de l'IES Vicent
Gandia que, amb la plena col·laboració de
l'Ajuntament, hem volgut tornar a posar a
Castelló com a referent en el món educatiu.

Tenim la sort de comptar al nostre poble d'una
oferta formativa diversa i plural que dona
resposta a les necessitats que la nostra societat
demanda a tots els nivells.

I l'FP no és una excepció, en els últims anys hem
ampliat al nostre institut els cursos i les
modalitats que fan, del nostre Institut i, per tant,
de tot el poble, d'un espai educatiu que s'elegeix
com a primera opció.

Aquesta primera mostra, a escala educativa,
volem que es convertisca en una activitat anual i
que, a més, aconseguisca la implicació de tot
Castelló.

Òscar Noguera iAlberola
Alcalde de Castelló 



Tothom sap que el territori que es troba al voltant
del riu Xúquer és molt fèrtil, terres que, de tant en
tant, passeja el riu i diposita en elles uns sediments
molt profitosos per als diferents cultius. Així, als
camps i bancals no hi ha només fruites i verdures,
també trobem flors com la del taronger o la tan
vistosa de l’agret, passant per les roses, les
margarides o la tan olorosa flor del gesmil, habitual
dels patis de cases d’hort i, també als pobles.
És comú tindre als patis i balcons tota classe de
plantes autòctones i d’importació, les quals donen
color, llum i vida als carrers dels nostres pobles,
amples o estrets, rectes o revirats. Avingudes i
glorietes s’omplin d’aquestes joies naturals que ens
recorden d’on venim i on està l’origen de tot. Ens
recorden la natura.
Amb la iniciativa Castelló en flor, volem reforçar
aquesta idea, volem mostrar com es pot enriquir i
fer lluir cases, monuments, places i carrers amb
plantes i flors. I amb il·lusió, amb treball i amb estima
per allò que fas.
Això explica que alumnat i professorat, d’ací, de prop
i de lluny, ens presenten uns projectes tan elaborats i
tan lluïdors. 
És una tasca dels instituts procurar una
personalització de l’ensenyament i pro moure
metodologies que posen en relleu els aprenentatges
significatius, la col·laboració, la cooperació, i la
utilització dels recursos de l’entorn. 
Per això estan ací. 
Per això podem gaudir.

Aureli Chorro Vila
Drector de l'I.E.S Vicent Gandia
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La primera edició de Castelló
en flor és un projecte impulsat
per l’Ajuntament de Castelló i
ideat per l’I.E.S Vicent Gandia. 

L’objectiu d’aquesta exposició
consisteix en adornar els punts
més emblemàtics de la nostra
localitat en flors durant els dies
10,11 i 12 de març. 

Una exposició què, aquest any,
compta amb la participació de
centres educatius què
imparteixen el CICLE
FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Jardineria i Floristeria i el CICLE
FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
Paisatgisme i medi rural. On a
banda de l’IES Vicent Gandia,
trobem altres centres educatius
de la província de València i
Alacant.  



LLOCS PER
VISITAR

Plaça de l'Om                 
Plaça de l'Ajuntament
 Mercat Municipal  
Monument Mestre Fayos
Plaça l'Església                      
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La producció de flor i planta
ornamental i la tradició florista han
estat molt arrelades a nostre
territori, i, per tant, al nostre poble
configurant un sector molt
important de la seua economia i
evolució.
Malauradament, gran part de la
producció de flor, té lloc actualment
a altres països, no obstant això, al
nostre territori hi ha encara
productors amb una gran tradició
que s’estén a diverses generacions i
que produeixen plantes de gran
qualitat.

A més, segons les últimes
estadístiques de la ‘Federación
Española de Asociaciones de
Productores Exportadores de Frutas,
Hortalizas, Flores y Plantas Vivas
(FEPEX)’, sols al primer semestre de
2022, la Comunitat va exportar flors i
plantes per valor de quasi 125 milions
d’euros (un 12% més que al mateix
període de l’any anterior), sent la
primera comunitat exportadora de
l’Estat Espanyol que, a més, aglutina
el 33% de les exportacions nacionals. 
 
Cal destacar que la tradició florista
continua, en gran part, gràcies a la
formació reglada que rep l’alumnat
als cicles de formació professional,
concretament els de T.P.B.
Agrojardineria i composicions florals
i GFGM Jardineria i floristeria. 

Aquest últim impartint-se, des de fa
set cursos, a l’IES Vicent Gandia, a
Castelló, on l’alumnat aprén des de
les tècniques bàsiques fins a la seua
aplicació a les tendències més
actualitzades del sector. 

Com per exemple, l'actual campió
autonòmic i nacional de les Skills
d'FP, Ximo Alcaín, que també
participa en aquesta mostra.

També la tradició de florista continua
al nostre poble gràcies a les
empreses del sector. Podem
comptar amb tres floristeries què
tenen una gran trajectòria.

La floristeria Estil Flors, situada al C/
Pla, Núm. 5 i regentada per Elvira
Sancho.

Floristeria Pavia, situada al C/Pérez
Cabello núm. 5 de la qual és
propietari Joaquin Pavia.

En últim lloc, la floristeria situada al
Mercat Municipal, Flores Senyera
regentada per Diamar Climent.

Arran d’aquests antecedents, l’IES
ens trasllada la proposta de crear a
Castelló una mostra floral; aquesta
mostra rep el nom de Castelló en
Flor.
 

ANTECEDENTS
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Consisteix en la creació d’instal·lacions
efímeres on les flors i els jardins siguen
els protagonistes, en llocs i edificis
referents del municipi, i serveix per a fer
una cridà d’atenció, per a posar al poble
de Castelló en el punt de mira i convertir-
lo, per un cap de setmana, en un lloc on
acudir per gaudir de la bellesa de les flors
i conéixer els seus recursos culturals, al
mateix temps que es valora el treball, la
tradició florista i la importància de la
producció de flor i planta ornamental al
nostre territori, tal com s’explica als
antecedents. 

Per a aquesta edició, cada participant
aporta una proposta de decoració floral
per a un monument o plaça diferent i
durant els dies 10, 11 i 12 de març
treballaran en la creació d’aquest espai.
Per a tal efecte, l’Ajuntament de Castelló
proporciona els materials necessaris, bé
siguen de floristeria, fusteria, papereria o
tèxtil, a més dels espais per a poder crear
les composicions florals proposades. 





PARTICIPANTS
IES Vicent Gandia

IES El Quint de Ribarroja 

IES La Moreria de Mislata 

IES Pare Vitòria d'Alcoi 

IES El Saler de València 

Escola de Capatassos Agrícoles de
Catarroja 

Centres eduactius municipals
COM ‘El Castellet’ 

Escola Infantil Municipal 

CEIP Severí Torres 

Col.legi Hernández 

Col·legi Sant Doménech

Escola Adults Paz Mínguez 



Participacion
Juan Lluesma

Natural de Carcaixent.

President de l’Asociació
d'artesans de Floristeria.

Primer premi al concurs
Internacional d’art floral
2022.

Dissenyador floral i mestre artesà



ns especials

Natural d'Antella. 

Campió autonòmic i 
 nacional de les Skills
2022. 

Participant d'EuroSkills
Gdansk 2023 en la
huitena edició de
l’EuroSkills Competition

Ximo Alcaín
Campió autonòmic i nacional de les
Skills 2022 

https://euroskills2023.org/


El naixement de la mostra estarà representat en el nostre treball amb
elements propis de la població de Castelló, que té una economia
basada en l’agricultura i amb molta cultura de flor.

De la banya eixiran flors, fruites, verdures, pans, etc. i d’ella també
començarà a nàixer el cultiu més abundant de la població i pròpia la
comarca, la citricultura. Per a la seua representació es construiran
uns arbres que rodejaran la banya de l’abundància. 

La banya de l’abundància és un antic mite que s’originà a Grècia, una
utopia que ens relata l'abundància en el seu màxim esplendor en
forma d’allò que les persones anhelen (menjar, diners, flors,
begudes...). 

Segons conta aquesta xicoteta història i tal com està relatada en les
antigues escriptures gregues; Zeus, de xiquet, va trencar sense voler
una de les banyes de la cabra Amaltea, (aquella que l’alimentà amb la
seua llet) mentre jugava amb un dels seus llamps. Per a compensar-
la, li va concedir a la banya trencada el poder de donar al ser que la
posseïa (la banya) tot allò que aquest desitjava.

Una vegada coneguem aquest mite, podem entendre perquè
utilitzarem aquest element, la banya de l’abundància, com la principal
font de decoració en el nostre projecte. Volem transmetre la idea que
d’aquesta banya naixerà Castelló en Flor, una mostra que esperem
tinga gran impacte a la població per donar a conèixer els seus llocs
emblemàtics, així com els treballs que de forma voluntària realitza
l’alumnat, junt al professorat, dels cicles formatius de la família
agrària, especialment del cicle de Jardineria i Floristeria.

“CORNUCÒPIA”



IES VICENT GANDIA

Alumnat del cicle mitjà de Jardineria i Floristeria
i del cicle superior Paisatgisme i Medi Rural de

l'IES Vicent Gandia i el seu professorat.
 

Plaça l'Ajuntament

“CORNUCÒPIA”



IES EL QUINT
 (RIBA-ROJA DEL TÚRIA)

 

“BELLESA AGROECOLÒGICA”
Professorat: Joan Casabó, Paco García, Rosana
Lloría, Montse Ochando.

Alumnat: Morad Benhamdane, Unai Capilla,
Thalia Ferrer, Antonio Gabarri, Óscar García,
Daniel García, Youssef Khoulal, Javier Ruiz,
Manuel Torres.

Plaça l'Ajuntament



La proposta vol establir una connexió entre
l’art floral i l’agroecologia, posant el focus en la
bellesa intrínseca d’objectes i plantes pròpies
del món rural. Flors aromàtiques i silvestres,
fruites i verdures, fibres com l’espart i el
cànem... on l’estètica i la sostenibilitat es donen
la mà. 
D’aquesta manera, també aconseguim
comunicar els dos cicles que impartim al
nostre institut. 

“BELLESA AGROECOLÒGICA”



''Modernisme i flors'
Raúl Aguilar Blanch, Joel Barrera Grau, Juan
Pedro Benítez Gallardo, Samuel Domingo
Murciano, Miguel López Chumillas, Daniel
Peinado Russell, Eva Sorolla Lerma, Karina Nair
Vergara, Vanesa Gil Tomás.

ESCOLA DE CAPATASSOS AGRÍCOLES
 (CATARROJA)

Mercat municipal



Aquest xicotet paisatge transitable, ple de colors i textures,
pretén reforçar la bellesa modernista del mercat.

Anima als visitants a disfrutar-lo des de tots els angles i
distàncies. 

El seu lleuger desnivell i els xicotets volums que aporten les
plantes permeten naturalitzar el paisatge de la plaça.
L’entrada principal, rodejada de colors, convida a apropar-
se amb curiositat.

''Modernisme i flors'



IES PARE VITÒRIA
(ALCOI)

 

'Romans i Riberencs'

Pascual Martinez Reig, Nuria Prats Martí, Rosa
Pascual Martí, Dérek Carrión Albero, Marc
Llorens Torregrosa, David Requena Romero.

Plaça l'Església



La composició floral que ací presenta l’IES
PARE VITÒRIA és un homenatge tant al
jaciment romà descobert al municipi de
Castelló, així com a l’activitat agrícola
assentada històricament a la comarca de la
Ribera.

Aquest tipus de jaciment és un dels pocs
exemples que es conserven actualment a
les nostres terres, i data dels segles I i II. A
partir de l’excavació realitzada a l’any 1989,
com a conseqüència de les obres
realitzades per a la construcció de l’actual
estació de ferrocarril, es van documentar
diferents ruïnes pertanyents a l’activitat d’un
antic taller artesanal de ceràmica. 

Com que aquests tipus de taller s’ubicaven a
prop de cursos d’aigua i vies de
comunicació, les ruïnes trobades localitzen
aquest taller de ceràmica a prop de la
romana Via Augusta i del llit del riu Albaida.
D’entre el conjunt d’aquestes ruïnes, es van
documentar tres forns de cocció, una bassa
de decantació i dos fosses amb nombroses
restes de ceràmica. 

Columnes romanes, àmfores, flors, fulles
verdes, cistelles i cereals conformaran un
passeig romà a l’entrada de l'església del
municipi. Aquests elements decoratius
emprats, inclosos a la composició,
presenten un fort simbolisme tant de la
cultura romana com a la forta presència de
la vida agrícola vinculada tant al poble de
Castelló com a la comarca de la Ribera. De
la mateixa manera, el material vegetal
escollit es fonamenta en aquelles espècies
autòctones, presents actualment als camps
de cultiu, heretades i conreades també a les
civilitzacions grecoromanes.

'Romans i Riberencs'
 Un dels principals motors econòmics i de

desenvolupament de la societat romana va
ser el policultiu de diferents espècies de
fruiters, cereals, hortalisses, plantes
aromàtic-medicinals, etc. Moltes d’aquestes
espècies es representen a la composició
floral, localitzades als laterals de la porta de
l'església, dins dels recipients decoratius
abans esmentats (tinalles, àmfores,
cistelles...). Es poden identificar, per
exemple, exemplars de llorer, llentiscle,
olivera, espígol... 

També es poden observar altres espècies
vegetals de diferents tonalitats, com ara les
representades per les espigues de cereals
com arròs, blat o civada. Aquestes espècies
de cereals conviuran amb d’altres més
contemporànies, seguint la interacció
passat-present, com aquelles que formen
part de l’arranjament floral localitzat a les
columnes i d’entre les quals podem
destacar: Aster, Gerbera, eucaliptus, heura,
etc. 
Esperem que disfruteu amb tots els sentits
d’aquesta bacanal floral! 



IES EL SALER (VALÈNCIA)

'Aigua i vida'
 
Isabel Giménez Burdeos, Marc Sigalat Navarro i
l’Alumnat del cicle de formació professional
bàsica d’Agrojardineria i Composicions florals
del Saler, València. 

Plaça l'Om



L’aigua és vida, per això, al llarg de la història,
les diferents civilitzacions,
 han buscat establir-se prop de rius o zones
amb accés a l’aigua. El poble de Castelló,
que té origen en una aldea musulmana, ja va
saber situar-se en un punt estratègic per
aquest motiu. 

Al terme municipal de Castelló s’uneixen el
riu Xúquer i el riu Albaida. Aquest fet permet
trobar, en aquesta zona, diferents tipus
d’ecosistemes amb la seua corresponent
vegetació, el bosc de ribera, bosc
mediterrani i cultius agrícoles que, prenen
un gran protagonisme ja que l'economia
local és bàsicament agrícola i la major part
de regadiu. 

En aquesta composició, es representa,
mitjançant plantes i flors, un mapa dels
diferents ecosistemes que podem trobar al
terme municipal del poble. Les canonades,
que brollen flors sobre el mantell de
vegetació, representen el Riu Xúquer i el Riu
Albaida. L’aigua dels rius segueix el seu llit
natural fins que s’uneix sota l’atenta mirada
del jove i majestuós Om que dona nom a
aquesta plaça.

Per completar el mapa, es representa la
vegetació de bosc mediterrani de les
muntanyes del voltant. Aquestes, es troben
a la part meridional del poble, representada
per la Muntanya del Castellet, que va ser qui
li donà el nom al poble.

'Aigua i vida'
El Castellet va ser una fortalesa sentinella
avançada del castell de Xàtiva. Dit això, el
que pretenem, amb el nostre treball, és
reivindicar la importància que té tindre cura
de l’aigua i poder conservar el paisatge i així,
continuar gaudint dels xicotets plaers que
ens aporta la natura. 

D’altra banda, voldríem donar-li valor al
manteniment de l’agricultura i el consum de
productes de proximitat per reduir la
petjada ecològica. 



IES LA MORERIA
(MISLATA)

 

''L'evolució violeta'
AUTORS: 
Eva Chinchilla Nebot i els alumnes de 1r d’FPB
d’Agrojardineria i Composicions florals. 

Plaça l'Església



Aquesta composició es tracta d'una construcció en forma
cònica, asimètrica , amb colors que van del blanc al blau i
amb una combinació aleatòria de flors de diverses formes
que volen donar un ambient bucòlic a tota la construcció.
Tot això ajustat damunt d'una plataforma amb tonalitats de
verds, roses i marrons que li donen al conjunt
contundència i sensació d'estabilitat. 

''L'evolució violeta''



La proposta que veieu està originada
en honor al Mestre Fayos, qui va ser
director de la Lira Castellonera
durant més de trenta anys i la va
convertir en una de les més
prestigioses d’Espanya. 

A més, el poble de Castelló té un
carrer i un monument amb el seu
nom com a recompensa i honor dels
mèrits aconseguits al Certamen
musical de València al 1927, i un
monument commemortiu inaugurat
el 14 d’octubre de 1956.

Pel que fa al projecte basat en
aquesta història i amb el monument
del Mestre Fayos, s’ha creat una
estructura amb canyes simulant una
partitura musical, mentre que les
notes d’aquesta partitura estan
composades per flors i plantes
ballant al llarg d’aquestes línies.

Ximo Alcaín
EL BALL DE LES FLORS
SOBRE LA PARTITURA

Monument Mestre Fayos



L’Ajuntament representa a totes les associacions i entitats culturals i de
comerciants que té el municipi. Cada cercle és una associació i totes
unides al voltant de l’Ajuntament formen el poble de Castelló.

Juan Lluesma

Ajuntament de Castelló



Maria Montessori va dir: “L’educació des del
començament de la vida podrà canviar
veritablement el present i el futur de la societat”.

Si eduquem per a la tolerància, la igualtat entre
dones i hómens, la no discriminació, la
prevenció de qualsevol violència i la
democràcia des de les arrels (alumnat
d’Infantil) podrem observar el bell creixement
en les seues fulles, les quals necessiten d’una
cura constant (alumnat de 1r i 2n cicle de
Primària) i recollirem uns fruits ben gustosos, a
punt per a conviure i millorar el futur de la
societat actual (3r cicle de Primària).

Al CEIP Severí Torres treballem i eduquem
perquè el nostre alumnat siga el millor fruit que
podem recol·lectar a la nostra localitat.

C.E.I.P SEVERÍ TORRES

ESCOLA D'ADULTS 
PAZ MÍNGUEZ

Hem dividit en nostres arbre en quatre parts
que són les següents:

Groga: alumnes d’anglés A2

Es tracta d’una  representació de les flors de
cada país que conforma el Regne Unit: 
la rosa Tudor d'Anglaterra, el card d'Escòcia, el
narcís de Gales i el trèvol de quatre fulles
d’Irlanda del Nord.

Lila: alumnes de GES 2

Mitajançant aquesta representaió hem  volgut
transmetre el que siginifica per als nostres
alumnes el fet d’estudiar a l’Escola d’adults
escrit en diferents tipus de fulles.

Blava: Alumnes de Valencià A2 i Cicle 1

Homenatge al nostre poeta més universal
Ausiàs March mitjançant una representació
d’un desl seus poemes més coneguts: Veles e
vents. Tot abillat amb diferents formes de fulles
fetes de tela.

Fusta: Alumnes de GES 1

Fotografies de paratges naturals dels pobles on
residix l'alumnat retallades en forma de fulles i
arbres, i dibuixos de fulles amb l'alumnat i
professorat representat en elles mitjançant el
nom de cadascú.

A la base del nostre arbre trobem el logotip
dels 50 ANYS DE LA FORMACIÓ DE PERSONES
ADULTES A CASTELLÓ.



Solidaritat quan tremola la terra,
Solidaritat quan s´imposa una guerra.
Solidaritat i més solidaritat,
l´únic remei de la humanitat

Col·legi Hernández

COL·LEGI HERNÁNDEZ

 “La intel•ligència emocional és la capacitat per reconèixer els sentiments
propis i els aliens, d’automotivar-nos, i d’utilitzar de manera positiva les
nostres emocions, sobretot aquelles que tenen a veure amb les nostres
relacions humanes.” (Goleman, 1995)
L’emoció és un intens estat mental que sorgeix en el sistema nerviós de
manera espontània i provoca una resposta psicológica positiva o negativa.
Mitjançant este 'arbre de les emocions que està emmarcat dins d'un projecte
d'educació emocional que venim treballant al nostre centre tractem
d’expressar com ens sentim.
 La identificació, control i gestió emocional és una habilitat 
bàsica dins la nostra societat i és molt important saber identificar
les nostres emocions per a donar una resposta adecuada a 
cada situació.
I tu com et sents?

 Col·legi Sant Doménech

COL·LEGI SANT DOMÉNECH



Hi havia una vegada dos grups de personetes que
vivien molt a prop, però no es coneixien. Un dels
grups habitava en un castellet i l’altre grup en un
institut just al davant d’ells. Un projecte anomenat
«Castelló en flors», ha sigut el què ens ha unit.
Tot començà un 14 de febrer, dia que va succeir el
primer encontre meravellós, moment que va
servir per a conèixer-nos. Des d’aquell dia, es creà
una gran família on començàrem a aportar les
nostres idees per les dues parts. Des d’aquell
moment hem continuat treballant en equip dos
dies a la setmana realitzant diversos tallers per a
complir un únic objectiu en comú, adornar la
plaça de l’Om.
Hem creat diversos grups per formar una cadena
de muntatge, crear flors
representar a la dona de diferents cultures amb
material reciclat (papers,
botelles, portes, pinyes...).

Centre Ocupacional
Municipal (COM)

Tots junts volem transmetre un missatge,
donar a conèixer al món mitjançant dos
camins, un que pot ser molt fàcil d’arribar
i l’altre amb més dificultats per aplegar al
mateix destí.
Si bé, una rosa pot transmetre bellesa,
alegria, tendresa i aroma, si ho dividim
per dues parts, per una banda, es
quedaria la corol·la, amb els seus pètals
perfumats, representaria un camí plaent
on t’impulsa a caminar descalç sobre ell.
Per altra banda, quedaria la tija amb les
seues espines mostrant la dificultat i
duresa per poder avançar amb dificultat.

ESCOLA INFANTIL
Amb motiu de la celebració de l’esdeveniment
«Castelló en Flor», l’Escola Infantil Municipal ha
volgut fer partícip al seu alumnat de la recreació
d’un arbre floral per tal de plasmar el que, per al
nostre alumnat, representen les flors i la natura. 

Com que treballem amb xiquets i xiquetes d’edats
entre els 0 i els 3 anys, hem emprat diverses
formes d’estampació per recrear aquestes flors
que decoren l’arbre que ací presentem.

Els més menuts i menudes, és a dir, els integrants
de les aules de «Les Estreles» i «El Sol i la Lluna»
han fet servir materials tals com suros i encunys
per tal d’imitar petúnies i tulipes. 

D’altra banda, els i les alumnes de l’aula de «Els
Planetes», per mitjà de material reciclat com són
els tubs de cartró, han estampat amb pintura per
representar margarides. 

Pel que fa a l’alumnat de l’aula de «Els i les
Astronautes» han estampat el seu peu i
han utilitzat la dactilopintura per tal de fer
roses.

Per últim, els xiquets i xiquetes de l’aula
de «Els i les Astrònoms/es» han emprat
tant la dactilopintura com l’ús d’una
forqueta per tal de representar tulipes.

Amb aquesta activitat, hem tractat
d’apropar alguns tipus de flors als nostres
alumnes per mitjà d’activitats dinàmiques
i divertides, i que els han resultat
cridaneres i motivadores, emprant el seu
propi cos com a mitjà d’acció i de
representació.



Descripció de la participació

Dins del nostre projecte educatiu propi
d’ensenyament musical “Schumann”, a
l’Escola de Música La Lira considerem
que els primers anys de formació
musical han de servir per “Descobrir la
música”, d’una forma activa i participativa
per part de l’alumnat. A Castelló en Flor
podrem gaudir d’aquesta activitat
musical.D’una banda serà l’alumnat de 5,
6 i 7 anys del grup “Descobrim la Música”,
qui ens mostrarà com han descobert la
música cantant i tocant la melòdica com
el seu primer instrument.
D’altra banda, serà el grup de cambra
dels Saxofons de l’Escola de Música La
Lira qui, amb la seua música, ens faça
gaudir d’una vesprada plena de color i
música.

Víctor Gómez Monterde
Director de l’Escola de Música La Lira

Des del seu naixement, la Societat
Musical Lira Castellonera sempre ha
estat junt al poble de Castelló, posant
banda sonora a les celebracions i
activitats que es realitzen a la nostra
localitat.
Per aquesta raó, quan Aureli Chorro,
director de l’IES Vicente Gandia, ens va
proposar participar, no vam dubtar en
cap moment que l’Escola de Música La
Lira estaria present a “Castelló en Flor”.
Amb aquestes paraules, volem felicitar a
l’IES Vicente Gandia, el seu professorat i
alumnat, al seu director Aureli Chorro i a
l’Ajuntament de Castelló per haver fet
possible aquesta iniciativa tan interessant
i atractiva com és Castelló en Flor, i per
haver donat la oportunitat a l’Escola de
Música La Lira de participar-hi.

Escola de música 'La Lira'
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