
Amb l’adhesió d’Arnes ja són 146 els municipis de Catalunya i Andorra que formen part de Viles Florides. 

Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la
transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la flor i la planta ornamental.

Arnes és el segon municipi florit de la comarca de la Terra Alta. 

Barcelona, xx de gener de 2021 — La vila d’Arnes s’ha adherit al projecte Viles Florides promogut per la
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i que distingeix els municipis que treballen per la
transformació dels seus espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds. Arnes se suma a
Horta de Sant Joan i es converteix en la segona Vila Florida de la Terra Alta. Actualment són 145 els municipis de
Catalunya i Andorra que formen part d’aquest moviment.

Arran de l’adhesió al moviment florit, l’alcalde d’Arnes, Joaquim Miralles, apunta que “la nostra principal motivació
és l’estima que sentim pel nostre poble” i per això “treballem per millorar la qualitat de vida i el benestar dels veïns”.
Per Miralles, aquesta millora “passa per tenir cura i embellir l’espai públic, i per això procurem tenir-ho tot cuidat i
bonic preservant algunes de les plantes autòctones, especialment les aromàtiques”. 

Viles Florides
Viles Florides vol reconèixer la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement 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. El projecte 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 així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular
amb sensibilitat vers la natura i la cura dels espais verds. El principal reconeixement del moviment és en l’àmbit de
l’administració pública local i les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l’actuació real,
conscient i de llarga durada en matèria d’enjardinament i millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

L'edició 2020 es va tancar amb 142 municipis distingits com a vila florida en reconeixement a la seva tasca per a la
millora de l’espai urbà.  La principal novetat d’aquesta edició, marcada per la covid, ha estat la internacionalització
del moviment amb la incorporació de tres parròquies andorranes a Viles Florides. Es tracta d’Encamp, La Massana i
Canillo. “Aquest salt al país andorrà reflexa la  voluntat de Viles Florides de continuar creixent i apostant pel verd
com a forma de millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans, fent més verds, amables i sostenibles els
nostres pobles i ciutats” explica Mercè Martínez, presidenta de la CHOC.

Arnes ja és Vila Florida 

De forma anual Viles Florides entrega les Flors d’Honor, el
distintiu que certifica els municipis participants com a viles florides.
La Flor d’Honor –n’hi ha d’una a cinc– s’entreguen segons el
criteri d’un jurat especialitzat de la CHOC. A banda de les viles
florides, el projecte pretén la participació i la implicació ciutadana
fomentant la participació de tot aquell particular, empresa o
institució que promoguin la sensibilitat ambiental i paisatgística i
que treballin per a la conservació i difusió del patrimoni vegetal
des del seu àmbit.



Assabentats l’Ajuntament de l’ iniciativa de la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya, i donat que el poble d’Arnes
ja per si ell mateix és un poble bonic i amb encant, els veïns sempre
han cuidat molt els seus balcons i finestres per tenir-les ven florides

tot l’any per encara ressaltar més la vellesa del nostre poble.
Arran d’això es va prendre la iniciativa de sol·licitar al departament
corresponent ser inclòs el municipi d’Arnes dins de “Viles Florides de
Catalunya”, ens han acceptat poder formar part d’aquesta distinció. 
La primera visita del jurat serà durant la primera setmana de mes de

maig.
Per tant us invitem que engalaneu els vostres balcons i finestres amb

flors, i puguem donar la imatge del poble d’Arnes que som. 
 

També animem a que ens envieu alguna foto al correu de la revista:
revistarnerol@gmail.com

Moltes gràcies 
 

Projecte Florit
L'aposta de l'Ajuntament d'Arnes per
millorar la qualitat de vida i el benestar
dels seus veïns passa per tenir cura i
embellir l'espai públic. Així, han instal·lat
jardineres fabricades amb elements
naturals (principalment de fusta) a
diferents punts de la població, on hi ha
plantat flors típiques de la zona. També
s'ha apostat per potenciar la presència
d'arbusts i arbres. A l'espai conegut com
la Barana, per exemple, s'ha plantat una
olivera que dona la benvInguda als
visitants. 

MÉS INFORMACIÓ: https://vilesflorides.cat




