MOCIÓ de la CUP Torelló-SP per a l'adhesió de Torelló al projecte de viles
florides de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya
ACORD:
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 planta amb flor.
Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l’actuació real,
conscient i de llarga durada en matèria d’enjardinament, paisatge urbà i millora de la
qualitat de vida dels seus habitants.
Aquest moviment 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.
Per a Viles Florides, l’ornamentació va més enllà de propiciar espais agradables i té en
compte valors com la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida dels
veïns, l'estat i conservació del mobiliari urbà, la presència de parcs infantils, la
conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambiental o el
desenvolupament de les economies locals a través de l’atractiu dels jardins i parcs
urbans.
Actualment hi ha a Catalunya 89 municipis distingits com a Vila Florida en
reconeixement a la seva tasca per a la millora de l’espai urbà. Des del grup Municipal
de la CUP – Som Poble som de l’opinió que s’hi Torelló s’incorporés a aquest projecte,
es podria fer un salt qualitatiu en valors estètics, ecològics i socials aprofitant les
experiències de tot aquest conjunt de municipis.
És per tot això que, a proposta del grup municipal de CUP Torelló-SP, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1. Que l'Ajuntament de Torelló iniciï els tràmits necessaris per adherir-se al projecte de
Viles Florides de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC).
2. Que els tràmits per formar part del projecte es facin abans del gener de 2018.

