


elprojecte

VilesViles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de 

Catalunya(CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Ca-

talunya a través de la flor i la planta ornamental. Aquest moviment pretén mostrar 

i posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixe-

ment públic de tots aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral i cultura 

del verd urbà que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a 

seguir

Per Viles Florides l’ornamentació va més enllà de pro-

piciar espais agradables i posa en valor la protecció 

dels espais verds, la millora de la qualitat de vida, la 

conscienciació social vers polítiques sostenibles o el 

desenvolupament d’economies locals a través de 

l’atractiu del parcs i jardins.

El projecte és obert a tothom i poden participar-hi els 

municipis, a nivell institucional, així com qualsevol 

col·lectiu, empresa o particular amb sensibilitat vers la 

natura i la cura dels espais verds.

Viles Florides 
promou la flor i 
planta com a 

patrimoni natural de 
Catalunya i posa en 
valor polítiques 
sostenibles



Un jurat especialitzat format per professionals dels 

sectors del viverisme, la jardineria, el paisatgisme i 

altres àmbits relacionats és l’encarregat de renovar 

anualment els distintius. La Flor d’Honor –n’hi ha 

d’una a cinc– és allò que els certifica. En l’edició de 

2019, de les 135 Viles Florides que hi ha a Cataluya,, 

n’hi ha 13 amb 4 Flors d’Honor; 53 amb tres Flors 

d’Honod’Honor, 57 municipis amb dues  i 10 municipis més 

amb una Flor d’Honor.

A més, en l’edició de 2019, Viles Florides lliura per 

primera vegada la Flor d’Or, un reconeixement al 

municipi que millor ha treballat el seu verd urbà durant 

el darrer any, independentment del número de Flors 

d’Honor, i que ha recaigut en Olot

En l’edició 2019, Viles 
Florides lliura per 
primera vegada la 
Flor d’Or, un 
reconeixement al 

municipi que millor ha 
treballat durant l’any



Els aspectes que es valoren de cada municipi són el patrimoni vegetal i paisat-

gístic: la relació entre l’espai verd i el nombre d’habitants, la relació entre els re-

cursos destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diversitat 

floral, la funcionalitat dels espais verds, la integració paisatgística, la singularitat 

dels espais, l’estat de manteniment, l’existència d’un inventari de patrimoni vege-

tal, la qualitat dels subministraments vegetals, la selecció d’espècies o l’estètica.

També es té en compte el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat a 

través de variables com la gestió de l’aigua, els programes de control de plagues 

i malalties, la neteja i gestió de residus, o la qualitat de mobiliari urbà.

D’altraD’altra banda, el jurat té en compte un tercer paquet d’elements relacionats amb 

l’ús social i les sinèrgies amb l’activitat turística, com ara el desenvolupament 

d’una estratègia de promoció vinculada als espais verds, la promoció del distintiu 

Vila Florida, l’organització d’esdeveniments relacionats amb els jardins i les plan-

tes, programes d’educació ambiental, accions de participació ciutadana.



Abrera
Alella   
Alfarras
Almacelles   
Alpicat     
Altafulla
Arbúcies     
Arenys de Mar
Arenys de Munt   
Argentona     
Artés
Arties
Avià
Bagà
Bagergue
Balaguer
Barberà del Vallès
Blanes
Bolvir
Borredà
Botarell
Cabrera de Mar   
Cabrils   
Calafell   
Caldes d'Estrac
Calella   
Callús
Campdevànol   
Canejan-Vall de Toran
Canyelles
Cardedeu  
Cardona
Carme      
Castell - Platja d’Aro   
Castelló d'Empúries
Celrà
Figueres  
Folgueroles   
Gelida   
Horta de Sant Joan
Hostalric
La Garriga
La Granadella
La Granja d'Escarp
La Seu d'Urgell

  

La Vall d’en Bas   
Les Preses   
L'Esquirol
L'Estartit
Llagostera   
Llança
Llinars del Vallès   
Lloret de Mar   
Maçanet de la Selva
Maldà      
Malgrat de Mar
Manresa
Martorell   
Molins de Rei
Mollet de Valles
Montclar
Olius
Olot  
Peralada     
Pineda de Mar     
Planoles
Prades
Premià de Dalt     
Puigcerdà
Queralbs   
Reus     
Rialp     
Ripoll   
Riudaura
Riudoms
Rocallaura
Roda de Ter   
Roses   
Salou
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Boi de Llobregat
Sant Carles de la Ràpita
Sant Cugat
Sant Feliu de Guíxols     
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols
Sant Fruitós del Bages
Sant Gregori
Sant Hilari Sacalm  

Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Jaume de Llierca
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan les Fonts   
Sant Just Desvern
Sant Pere de Vilamajor
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Santa Coloma de Farners
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Fe del Penedès     
Santa Maria de Palautordera
Santa Pau     
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna   
Santpedor
Sils
Sitges     
Solsona
Tagamanent      
Taradell
Tavèrnoles     
Tavertet   
Teià
Tona
Tordera     
Torelló
Tornabous     
Torredembarra
Tossa de Mar    
Tredòs
Ulldemolins
Vall de Bianya
Vallbona de les Monges
Vic   
Vidreres     
Vilac
Vilalba Sasserra     
Vilaller
Vilanant      
Vilanova de Sau   
Vila-seca  
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar   
Vinyols i els Arcs

municipisflorits



evolucióhistòrica

Al llarg dels anys, el moviment Viles Florides ha anat creixent de forma cons-

tant i actualment ja arriba a 130 municipis catalans, una fita mai assolida fins 

ara. De fet, el sostre d’adhesions se supera any rere any en pro del verd als 

espais públics de pobles i ciutats d’arreu.



participacióciutadana

A més de la implicació de l’administració pública, el projecte busca també la impli-

cació ciutadana i s’interessa per conèixer com, des de l’àmbit privat, es treballa 

per seguir millorant els espais verds i mantenir vius, naturals i verds els nostres en-

torns més proper. Parcs, escoles, casals, comerços, càmpings, hotels, restau-

rants, balcons, terrasses són benvinguts al moviment Viles Florides.

Anualment, coincidint amb l’actualització i lliurament de les Flors d’Honor als mu-

nicipis florits de Catalunya, Viles Florides reconeix aquesta tasca sorgida de 

l’àmbit privat amb el Premi a la Participació Ciutadana i, en les darreres edi-

cions, s’han creat també noves categories específiques. Així, es premia la MIllor 

Rotonda Florida de Catalunya i aquells racons florits preferits de la ciutadania a 

través del #concursflorit d’Instagram.

En definitiva, el moviment de Viles Florides està obert a qualsevol persona, entitat, 

col·lectiu o empresa que s’esforcin en fer créixer el verd a casa nostra.




