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Almacelles, Alpicat, Guimerà, la 
Granadella, Maldà, Olius, Rialp, 
Solsona, Tornabous, Vallbona 
de les Monges i Vilaller ja s’han 
convertit en Viles Florides. El re·
coneixement de Viles Florides és 
una proposta de la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de Ca·
talunya que distingeix aquelles 
iniciatives de l’àmbit públic i pri·
vat on la flor i la planta ornamen·
tal són protagonistes. La filosofia 
d’aquest concurs en l’àmbit de 
Catalunya pretén donar a enten·
dre que una vila florida és més 
sostenible, millora la qualitat de 
vida dels seus ciutadans, té una 
millor imatge externa i és més 
ambiciosa econòmicament. 

En la present edició, s’hi han 
seleccionat un total de 87 viles 
d’arreu de Catalunya, de les quals 
11 són de la demarcació de Llei·
da. Entre les diferents categories 
és troben les d’una flor, dues i la 
màxima és la de 3 flors. Cada any 
el jurat visita els municipis per re·
novar o millorar el guardó. Entre 
els membres del jurat hi ha ex·
perts en floricultura, viveristes, 
paisatgistes i enginyers agrònoms 
i de membres de l’IRTA. Està pre·
vist donar el resultat dels guar·
dons el 17 de setembre a Olot. 

ALMACELLES
El municipi d’Almacelles es va 

adherir al projecte l’any 2014 i va 

obtenir dues flors. El 2015, aquest 
municipi del Segrià va revalidar el 
distintiu i va obtenir un flor més. 
Enguany, Almacelles han selecci·
onat diferents espais emblemà·
tics com el Parc del Vilot, el Parc 
d’Europa, el Parc de l’Aigua, les 
Rambles, l’entorn del Tossal de 
les Santes Creus i el recinte de les 
piscines. A més, com a novetat, 
han donat especial importància a 
la plaça de Sant Joan de Déu, un 
dels darrers indrets esdevinguts 
zona verda del municipi.

ALPICAT  
L’Ajuntament d’Alpicat es va 

adherir al projecte Viles Florides 

al gener de l’any passat. La vila 
va aconseguir el distintiu amb el 
guardó de dues flors. Entre els 
reclams florits que té Alpicat es 
troben totes les zones verdes del 
municipi, sobretot el que destaca 
és el Parc del Graó, conegut per 
l’estany d’oques que hi ha instal·
lat.

 D’altra banda, Alpicat també 
tenia la fira Ecojardí que es va or·
ganitzar durant 20 anys, però per 
la falta d’expositors, enguany, han 
hagut de suspendre el certament.

GUIMERÀ
El municipi de Guimerà es va 

adherir al projecte Viles Florides 

el 2014. La vila va aconseguir el 
distintiu amb el guardó d’una flor. 
Guimerà és una població d’un 
gran interès històric. Els carrers 
de caràcter medieval s’estenen 
pel vessant d’un turó i pugen cap 
a l’església i la torre del castell, 
que dominen la població des de 
la part més alta. Els conreus de 
vinya, oliveres, cereals i ametllers 
són els protagonistes de bona 
part del terme municipal, situat a 
la vall del riu Corb.

A més, l’any 2010 l’Ajuntament 
va portar a terme l’enjardina·
ment i arranjament del talús del 
passeig, a la llera del riu Corb. Es 
van plantar, bàsicament, arbustos 

autòctons i resistents a la clima·
tologia del territori, com romaní, 
espígol, timó, ginesta, i d’altres. 

LA GRANADELLA
La Granadella es va convertir 

en Viles Florides perquè disposa 
a la banda sud de les vistes so·
bre la depressió de l’Ebre, des 
del Montsant fins als ports de 
Tortosa·Besseit, i a la banda nord 
compta amb vistes panoràmi·
ques des del Pla de Lleida fins als 
Pirineus. A més, el municipi té el 
projecte Oleoturisme que entre 
altres actuacions hi ha el Centre 
de la Cultura de 
l’Oli de Catalunya i 

Lleida compta amb 11 V iles Florides
Aquest reconeixement distingeix les iniciatives privades o 
públiques on la flor i la planta ornamental són protagonistes 
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el Museu de l’Oli de Catalunya. El 

ヮ;ｷゲ;デｪW Wゲ I;ヴ;IデWヴｷデ┣; ヮWﾉ I┌ﾉピ┌ 
de l’olivera. 

MALDÀ

L’Ajuntament de Maldà es va 

adherir al projecte Viles Florides 

el 2014. La vila va aconseguir el 

Sｷゲピﾐピ┌ ;ﾏH Wﾉ ｪ┌;ヴSﾙ Sげ┌ﾐ; 
｡ﾗヴく M;ﾉｪヴ;デ ゲWヴ ┌ﾐ デWヴヴｷデﾗヴｷ SW 
secà, dins del terme municipal hi 

ha una varietat vegetal major a 

l’equivalent al territori dels Països 

Baixos.

OLIUS

Eﾐｪ┌;ﾐ┞が Oﾉｷ┌ゲ ゲげｴ; Iﾗﾐ┗Wヴピデ 
Wﾐ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷ ｡ﾗヴｷデく LげAﾃ┌ﾐデ;ﾏWﾐデ デY 
Iﾗﾏ ; ﾗHﾃWIピ┌ ﾏﾗピ┗;ヴ Wﾉゲ ┗Wｼﾐゲ 
del municipi a mantenir i incre-

mentar els espais enjardinats i 

Wケ┌ｷヮ;デゲ ;ﾏH ｡ﾗヴゲ ｷ ヮﾉ;ﾐデWゲ ﾗヴ-
namentals. Pel consistori entrar a 

aﾗヴﾏ;ヴ ヮ;ヴデ SW VｷﾉWゲ FﾉﾗヴｷSWゲ さYゲ 
┌ﾐ Wゲプﾏ┌ﾉ ヮWヴ IヴW;ヴ ﾐﾗ┌ゲ ヮヴﾗ-

ﾃWIデWゲ ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;デゲ ;ﾏH Wﾉゲ Wゲヮ;ｷゲ 

forestals i jardins propietat de 

l’ajuntament”.

RIALP

Rｷ;ﾉヮ ┗; ヴWHヴW Wﾉ ｪ┌;ヴSﾙ Sｷﾐゲ 
SW ﾉ; I;デWｪﾗヴｷ; SW S┌Wゲ ｡ﾗヴゲ ヮWヴ 
ﾉ; ヴWI┌ヮWヴ;Iｷﾙ SW ﾉげ;ﾐピI I;ﾏｹ SW ﾉ; 
C;ﾐWヴｷﾉﾉ; ﾗﾐ Wゲ デヴﾗH; ﾉげ;ﾐピｪ; aﾗﾐデ 
Sげ;ｷｪ┌; ケ┌W ;H;ゲピ; ;ﾉ ヮﾗHﾉW SW Rｷ-
alp i estan senyalitzats els espais 

ﾏYゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ ｷ Wﾉゲ ;ヴHヴWゲ ;┌デﾘI-

tons de la zona.

SOLSONA

Sﾗﾉゲﾗﾐ; Wゲ ┗; Iﾗﾐ┗Wヴピヴ Wﾉ ヲヰヱヵ 
Wﾐ Vｷﾉ; FﾉﾗヴｷS;く L; Iｷ┌デ;デ ┗; ヴWHヴW 
el reconeixement pel Concurs de 

Flors als Balcons, que la regidoria 

SW C┌ﾉデ┌ヴ; ﾗヴｪ;ﾐｷデ┣; I;S; Wゲピ┌ 
des de fa 27 anys, i per la tradici-

ﾗﾐ;ﾉ I;ピa; SW Cﾗヴヮ┌ゲ ケ┌W Wﾉ;Hﾗヴ; 
l’Agrupament Escolta Pare Claret.

TORNABOUS

Eﾉ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷ SW Tﾗヴﾐ;Hﾗ┌ゲ Wゲ ┗; 
adherir al projecte Viles Florides 

el 2014. La vila va aconseguir el 

Sｷゲピﾐピ┌ ;ﾏH Wﾉ ｪ┌;ヴSﾙ SW S┌Wゲ 
｡ﾗヴゲく LげAﾃ┌ﾐデ;ﾏWﾐデ ｴ; IヴW;デ Sｷ┗Wヴ-
ゲﾗゲ Wゲヮ;ｷゲ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉゲ ;ﾏH ;ヴHヴWゲが 
;ヴH┌ゲデﾗゲ ｷ ｡ﾗヴゲ ;┌デﾘIデﾗﾐWゲ SW ﾉ; 
┣ﾗﾐ; ｷ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮｹIﾐｷIが SげWゲH;ヴ-
jo i d’esport per propiciar els hà-

Hｷデゲ ゲ;ﾉ┌S;HﾉWゲ WﾐデヴW ﾉ; ヮﾗHﾉ;Iｷﾙ 
SWﾉ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷが SWゲ SWﾉゲ ﾏYゲ ヮWピデゲが 
;ﾏH ﾉ; IヴW;Iｷﾙ SげWゲヮ;ｷゲ SW ﾃﾗIゲ Wﾐ 

┣ﾗﾐWゲ ┗WヴSWゲが ;ﾉゲ ﾏYゲ ｪヴ;ﾐゲが ケ┌W 
poden disposar de grans espais 

┗WヴSゲ ヮWヴ I;ﾏｷﾐ;ヴが ヮヴ;IピI;ヴ Wゲ-

port i gaudir del temps lliure. 

VALLBONA DE LES 
MONGES 

Eﾉ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷ SW V;ﾉﾉHﾗﾐ; SW ﾉWゲ 
Monges es va adherir al projec-

te Viles Florides el 2014. La vila 

┗; ;IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴ Wﾉ Sｷゲピﾐピ┌ ;ﾏH Wﾉ 
ｪ┌;ヴSﾙ SW S┌Wゲ ｡ﾗヴゲく Eﾉ Iﾗﾐゲｷゲ-

tori ha enjardinat tots els espais 

ｷﾐ┌ピﾉｷデ┣;デゲ SW ﾉWゲ ┗ｷWゲ ヮ┎Hﾉｷケ┌Wゲが 
ha col·locat jardineres en diver-

ゲﾗゲ ヴ;Iﾗﾐゲ SWﾉ ヮﾗHﾉWが ｴ; ヴW;ﾉｷデ┣;デ 
ヮﾉ;ﾐデ;SWゲ Sげ;ヴHヴWゲ Wﾐ SｷaWヴWﾐデゲ ｷﾐ-

drets, ha dut a terme jornades per 

aﾗﾏWﾐデ;ヴ Wﾉ ｪ┌;ヴﾐｷﾏWﾐデ SW H;ﾉ-
Iﾗﾐゲ ｷ デWヴヴ;ゲゲWゲ ;ﾏH ﾉ; Sﾗﾐ;Iｷﾙ 

SW ｡ﾗヴゲ ｷ ヮﾉ;ﾐデWゲが ｴ; Wﾐﾃ;ヴSｷﾐ;デ Wﾉ 
IWﾏWﾐピヴｷが Wﾉ ヮ;ヴI ｷﾐa;ﾐピﾉ ｷ ﾉげ;ヮ;ヴ-
cament de turismes i ha plantat 

gespa a les piscines municipals, 

entre altres.

VILALLER

Vｷﾉ;ﾉﾉWヴ Yゲ Wﾉ ヮヴｷﾏWヴ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷ 
SW ﾉげAﾉデ; RｷH;ｪﾗヴN; ケ┌W ゲげ;SｴWヴWｷ┝ 
al moviment de Viles Florides i ho 

┗; aW ;ﾉ ヮ;ゲゲ;デ aWHヴWヴく 
DWゲ SWﾉ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷ Wゲ デヴWH;ﾉﾉ; ヮWヴ 

ヴW;ﾉｷデ┣;ヴ ┌ﾐ; SWIﾗヴ;Iｷﾙ ｡ﾗヴ;ﾉ ; デﾗデ 
Wﾉ ﾐ┌Iﾉｷ SW Vｷﾉ;ﾉﾉWヴが ; ﾏYゲ Sげ┌ピﾉｷデ-
┣;ヴ ﾗヴﾐ;ﾏWﾐデ;Iｷﾙ ;ﾏH ﾏ;デWヴｷ;ﾉ 
デﾗデ;ﾉﾏWﾐデ ヴWIｷIﾉ;デが ;ﾏH ﾉげﾗHﾃWIピ┌ 
SW Sﾗﾐ;ヴどﾉｷ ┌ﾐ ;ﾉデヴW ｷﾏヮ;IデW デ┌ヴｹゲ-

ピI ;ﾉ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷく LWゲ ﾃ;ヴSｷﾐWヴWゲ IヴW-

;ピ┗Wゲ ┗;ﾐ ゲWヴ IヴW;SWゲ ヮWﾉ CWﾐデヴW 
Adda de la Val d’Aran.
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El municipi d’Alpicat va rebre  

el distintiu de Viles Florides 

l’any 2015 amb dues flors
Alpicat es va adherir el gener de l’any passat al projecte de Viles Florides i va 

ﾗHデWﾐｷヴ Wﾉ Sｷゲピﾐピ┌ ;ﾏH ﾉ; I;デWｪﾗヴｷ; SW S┌Wゲ ｡ﾗヴゲく AﾉヮｷI;デ Iﾗﾏヮデ; aﾗヴN; Wゲヮ;ｷゲ 
┗WヴS Iﾗﾏ Wﾉ P;ヴI SWﾉ Gヴ;ﾙが ﾉげ;┗ｷﾐｪ┌S; SWﾉ P;ヴI ﾗ ﾉ; ヮﾉ;N; SW ﾉ; N;デ┌ヴ;く
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