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El jurat de Viles Florides atorga a Castellar del Vallès 3 Flors
d’Honor

Dimecres 21 d'octubre de 2020

El moviment impulsat per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) va lliurar divendres passat, 16 d’octubre, les Flors d’Honor 2020, els
reconeixements als municipis que treballen per a la millora dels seus espais verds
urbans i enjardinats. Castellar del Vallès, que es va adherir al projecte el passat mes
de gener, ha obtingut 3 Flors d’Honor per part del jurat de Viles Florides.

La distinció reconeix el treball del municipi en la millora i la promoció d’espais
verds urbans a través de la flor i la planta ornamental. El regidor d’Espai Públic,
Pepe Leiva, ha fet un balanç molt positiu del guardó assolit ja que “ens permet
conèixer quina és la situació del poble pel que fa a la qualitat del manteniment
dels parcs i jardins, l’impacte visual o la seva diversitat botànica, entre
d’altres”. “Començar amb tres flors és un reconeixement al treball fet i ens
esperona a millorar per tenir un poble encara més bonic”.

En aquesta edició, el jurat ha incorporat 13 municipis al moviment, que aquest any
compta amb la novetat que s’ha internacionalitzat, ja que hi són presents tres
parròquies andorranes. En l’actualitat, 10 poblacions compten amb 1 Flor  d’Honor;
tenen 2 Flors d’Honor 53 poblacions més; hi ha 60 poblacions, inclosa Castellar,
que compten amb 3 Flors d’Honor; i finalment n’hi ha 14 que disposen de 4 Flors
d’Honor; fins al moment, cap municipi ha assolit el guardó màxim de 5 Flors
d’Honor.

Arran de la inscripció a aquest programa, l’Ajuntament ha dut a terme una inversió
addicional de 30.000 euros en la millora de l’enjardinament de la vila. Aquest
import s’ha sumat a uns altres 30.000 euros destinats a la millora i renovació de
l’arbrat viari. Cal assenyalar, també, que el pressupost ordinari en manteniment de
parcs i jardins s’ha incrementat en el darrer any un 20%, i ha passat de 25.000 a
30.000 euros.

Viles Florides és un moviment que vol mostrar i posar en valor la riquesa natural i
paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes
d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en
l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir.

Castellar del Vallès serà objecte d’una avaluació anual de l’estat general de
l’enjardinament i els espais verds i de les actuacions, activitats i programes que
s’hagin dut a terme que potenciïn els espais verds com a atractiu turístic i de
dinamització comercial.
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