
Lliurament de les Flors d’Honor de 
les Viles Florides de Catalunya 2018 

Vila-seca, divendres 5 d’octubre de 2018 

MATÍ:  JORNADA TÈCNICA 

Lloc: Castell de Vila-seca 

10.00 h Acreditacions i lliurament de documentació 
Esmorzar, dolç i salat 

Lloc: Castell de Vila-seca 

10.20 h Presentació de la Jornada Tècnica 
A càrrec de Manuela Moya, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Vila-seca, i de Sito Vilarrubla 
i Rius, president de la CHOC. 
Lloc: Castell de Vila-seca 

10.30 h Conferència “El poder de les plantes”, a càrrec de Carlos Magdalena 

Carlos Magdalena 
London Horticulture and Science Research Assistant, al 
Tropical Nurseries Royal Botanic Gardens, Kew, Regne 
Unit. 

Diplomat en Horticultura per la Royal Botanical 
Gardens de  Londres, on treballa des de 2003 cultivant 
plantes tropicals pel seu valor científic i  de conservació. 
Participa en publicacions científiques, conferències 

públiques i simpòsiums a nivell internacional. També col·labora en la secció de documental de 
natura de la BBC i al canal SKY, assessorant en temes de botànica. 



 

  

 Carlos Magdalena ha recorregut mig món recollint plantes que es 
troben en el llindar de l’extinció, les  transporta i posteriorment 
les  propaga en el Real Botanic Gardens de Londres. Des de l'any 
2015, el diari britànic 'The Evening Standard' inclou Carlos 
Magdalena com una de les mil persones més influents a Londres.  
 
El 2017 ha publicat el seu primer llibre, titulat “El Mesías  de las 
plantas: aventuras en busca de las especies más extraordinarias 
del mundo”, que ja ha estat traduïda en deu idiomes. 
 
El dia 5 d’octubre de 2018 a la ciutat de Girona se li concedeix el 
premi internacional LiberPress 2018. 
 

 
 

 

 

  En la seva conferència, Carlos Magdalena ens  convida a 
fer un recorregut per tots els racons del món, repassant 
la importància que han tingut, tenen i tindran les 
plantes per a la humanitat,  l’impacte real del canvi 
climàtic, casos concrets de plantes que es troben 
realment en perill d’extinció, el paper que juguen les 
zones verdes als nostres pobles i ciutats, anècdotes i 
vivències d’un naturalista inquiet i preocupat per la 
salut del nostre planeta. Animeu-vos a participar en 
una conferència que es preveu sigui fascinant! 

 

11.50 h Projecció del vídeo “Vila-seca, la realitat d’un somni” 
  
12.00 h Fi de la Jornada tècnica i inici de les visites 
 

 

VISITA EN TRENET PELS ESPAIS VERDS DE VILA-SECA 

Sortida des del carrer del Castell (al costat de l’entrada del Jardí del Castell). 

12.15 h Inici de la visita comentada en trenet pels espais verds de Vila-seca 
  Primera parada:  

Capçal de centralització i automatització de la xarxa de 
reg de Vila-seca 

 

 Segona parada:  
Parc de la Torre d’en Dolça (on us oferirem una copa de 
cava... i una petita sorpresa!) 

 

 

   
14.00 h Arribada a la Pineda i fi de trajecte en trenet 
14.00 h Sortida en autobús des de la Pineda fins al Restaurant “L’Orangerie” 

14.15 h Arribada al Restaurant “L’Orangerie” 
 



DINAR 

Lloc: Restaurant “L’Orangerie” 

14.15 h Inici del dinar 

16.15 h Sortida en autobús des del Restaurant “L’Orangerie” fins al Jardí del Castell de 
Vila-seca 

TARDA:  GALA DE LLIURAMENT DE LES FLORS D’HONOR 2018 

Lloc: Jardí del Castell de Vila-seca 

16.30 h Obertura de portes del Jardí del Castell de Vila-seca 

Acreditacions 
Amenització musical a càrrec de la “Txaranga Band Tocats” 

Exposició de Bonsais al Castell de Vila-seca 
Exposició “Vila-seca, la realitat d’un somni”, sobre els espais verds de Vila-seca, 
al Jardí del Castell 

17.00 h Gala de lliurament de les Flors d’Honor 2018 de les Viles Florides de Catalunya 

Acte presidit per l’Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

Presentador de la Gala: Fermí Fernández. 

Durant el desenvolupament de la Gala, us oferirem actuacions musicals i es lliuraran els premis 
als guanyadors del Concurs de Balcons Florits de Vila-seca.  

Posteriorment, el Jurat donarà a conèixer els guardons atorgats a les Viles Florides de 
Catalunya, les Flors d’Honor 2018. 

En finalitzar l’acte, un cop conclosos els parlaments, es farà la foto final Viles Florides 2018. 



19.00 h Sopar a peu dret al Jardí del Castell 

Amb l’actuació musical del grup “Triangle”. 
Us oferirem un sopar a peu dret al Jardí del Castell de Vila-seca. 

21.30 h Fi de la Gala 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Com arribar-hi 

https://www.google.es/maps/dir//L'Orangerie+de+Clos+Barenys,+Cam%C3%AD+vell+de+Cambrils,+180,+43480+Vila-seca,+Tarragona/@41.0887378,1.1025284,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12a15a5b71d6e581:0x2e9f34dd2139bb0b!2m2!1d1.1047171!2d41.0887378!3e0
https://www.google.es/maps/dir//Castell+Del+Comte+De+Sicart,+Carrer+del+Castell,+38,+43480+Vilaseca,+Tarragona/@41.1131529,1.1448157,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12a157588024ab57:0x3cde6ff01517227f!2m2!1d1.1473923!2d41.11435!3e0
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