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NATURA
Lleida compta amb 11 V
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Aquest reconeixement distingeix les iniciatives privades o
públiques on la flor i la planta ornamental són protagonistes
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.

FOTO: ACN / Passeig a cavall per conèixer els paratges de Rialp

FOTO: Aj. de Vilaller / Vilaller va decorar la vila amb elements creatius

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.

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.
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El municipi d’Almacelles es va
adherir al projecte l’any 2014 i va

L’Ajuntament d’Alpicat es va
adherir al projecte Viles Florides

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

FOTO: Viles Florides / L’antic safareig de Vallbona de les Monges

FOTO: Viles Florides / Imatge del municipi de Maldà a vista d’ocell

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

11

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
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iles Florides

FOTO: Jordi Pascual / Imatge panoràmica del Parc del Vilot del municipi d’Almacelles

el Museu de l’Oli de Catalunya. El

forestals i jardins propietat de
l’ajuntament”.

de l’olivera.

RIALP

MALDÀ
L’Ajuntament de Maldà es va
adherir al projecte Viles Florides
el 2014. La vila va aconseguir el
M
secà, dins del terme municipal hi
ha una varietat vegetal major a
l’equivalent al territori dels Països
Baixos.
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FOTO: Viles Florides / Un dels carrers de Guimerà guarnit amb plantes

C
des de fa 27 anys, i per la tradiciC
l’Agrupament Escolta Pare Claret.

TORNABOUS
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Ralp i estan senyalitzats els espais
tons de la zona.
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el reconeixement pel Concurs de
Flors als Balcons, que la regidoria
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adherir al projecte Viles Florides
el 2014. La vila va aconseguir el
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jo i d’esport per propiciar els hà-

poden disposar de grans espais
port i gaudir del temps lliure.
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Monges es va adherir al projecte Viles Florides el 2014. La vila
E
tori ha enjardinat tots els espais

cament de turismes i ha plantat
gespa a les piscines municipals,
entre altres.
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ha col·locat jardineres en diverdrets, ha dut a terme jornades per
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Adda de la Val d’Aran.

del municipi a mantenir i incrementar els espais enjardinats i
namentals. Pel consistori entrar a
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FOTO: Viles Florides
/ Vistes des del Castellvell d’Olius

FOTO: V. F / Un carrer de Solsona durant el Concurs de Flors als Balcons
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