
    
 

 

Lliurament Flors d’Honor de les Viles Florides de Catalunya 2019 

Lloret de Mar, 27 de setembre de 2019 

 

PROGRAMA: 
 

Matí – JORNADA TÈCNICA 
 

9.30 Acreditacions i lliurament de documentació. Cafè Benvinguda. 
Vestíbul principal del Teatre de Lloret. 

 

  
 

10.00 Presentació de la jornada tècnica 
Teatre de Lloret 
A càrrec del Sr. Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, i del Sr. Sito Vilarrubla, 
president de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC). 
 

10.15 Presentacions tècniques 
Teatre de Lloret – sala plenària  

 . Utilització d’aigua regenerada pel reg d’espais verds públics 
  A càrrec del Lluis Sala, tècnic del Consorci de la Costa Brava 

 . Paviments naturals consolidats per a zones transitables i espais verds 
  A càrrec de Xavier Jofre, enginyer de l’empresa Massachs Obres i Paisatge, SLU 

 . Manteniment de parcs i jardins amb centres especials de treball 
  A càrrec de Juan Antonio Miranda, coordinador tècnic de Fundació Aspronis 
 

11.00 Visita tècnica de casos pràctics 
. Parc urbà de Can Xardó 
. Zona enjardinada de l’Av. Vila de Blanes 
. Jardins noucentistes de Santa Clotilde 
 

 

   
 

12.00 Visita guiada als Jardins noucentistes de Santa Clotilde 
A càrrec de Mireia Teixidor, guia especialista en jardineria 
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13.00 Refrigeri als Jardins de Santa Clotilde 
Recés i taller de daiquiri al Mirador de Sa Boadella i zona de les hamaques.  
 

13.40 Excursió marítima entre platja de Fenals i platja de Canyelles 
Punt de sortida: passeig Ferran Agulló de la platja de Fenals 
Punt arribada: platja de Canyelles 
Durada de l’excursió amb embarcació de transport de passatgers aprox. 15 min. 

 

  

 
14.30 Dinar Bufet  

Restaurant Nàutic del Jardí del Gran Hotel Monterrey  
 

   

 

COM ARRIBAR: 
  

En cotxe: 

➔ Pel sud, l'autopista de la costa C-32 connecta Barcelona amb Lloret fins a Blanes, els últims 

12 quilòmetres s'han de fer per les carreteres GI-600 en direcció a Blanes i la GI-682 en 

direcció a Lloret de Mar. 

 

➔ Pel nord, des de França s'ha de seguir per l'autopista AP-7 fins a la sortida 9 (Lloret de Mar). 

Els últims 14 km. s'han de fer per la carretera C-63. 

 

➔ Pel nord-est, 12 km per la carretera GI-682 separen Lloret de Tossa. Un cop a Lloret el 

visitant disposa de diferents aparcaments públics i privats per estacionar el vehicle durant 

la seva estada. 

En autobús: 

Lloret de Mar està connectat amb Barcelona i Girona  a través de línies regulars i serveis 

discrecionals.  Lloret disposa d'una Terminal d'autobusos situada a XXX m del Teatre 

municipal. 
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APARCAMENTS: 
  

Els participants podran deixar estacionat el vehicle en l’aparcament privat del Gran Casino Costa 

Brava, situat a 200 m del parc urbà de Can Xardó on s’emplaça el Teatre municipal i la masia de 

Can Saragossa. El cost del servei és 3 euros/dia/vehicle.  

També poden aparcar en els pàrquings públics, sent els més propers: 

- Zona esportiva, situat a 500 m del parc urbà de Can Xardó 

- Plaça Pere Torrent, , situat a 700 m del parc urbà de Can Xardó 

 

DESPLAÇAMENTS INTERNS DURANT LA JORNADA: 
  

Tots els desplaçaments previstos de realitzar al llarg de la jornada, es realitzaran amb autobusos 

proporcionats per l’organització. 

Aquells participants que no desitgin fer l’excursió marítima, podran fer el desplaçament fins a la 

platja de Canyelles amb els autobusos de l’organització, indicant-ho en efectuar la inscripció o 

en la recollida de les acreditacions. 

 

ORGANITZACIÓ: 
 

      
 

 

PATROCINADORS: 
 

 

           

 

 

 

   

   

 

http://www.catalunya.com/que-fer/descobreix/les-viles-florides-de-catalunya
http://www.terres-boix.com/ca

