
 

 

 

 

 
MOCIÓ D'ERC-MD PER A QUE DELTEBRE S'ADHEREIXI A LA XARXA DE 
VILES FLORIDES DE CATALUNYA 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia,  el Sr. Joan Alginet Aliau 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la moció següent: 

“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que 

la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 

INFORMACIÓ: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’existència d’espais verds a un entorn urbà potencia la qualitat de vida dels 

seus veïns i veïnes. Segons un estudi realitzat i publicat per la Universitat de 

Michigan el passat abril de 2019, vint minuts diaris en contacte amb zones 

verdes a les ciutats serveixen per reduir els nivells de cortisol, l’hormona 

responsable de l’estrès. Apostar per espais verds urbans té un efecte directe en 

la salut i en la percepció de les ciutats, aconseguint crear entorns més amables 

i acollidors. 

Actualment existeixen moltes iniciatives que avancen en aquesta direcció, 

sobretot les de l’àmbit privat, però des de l’Administració no es pot permetre 

que sigui la iniciativa privada qui carregui amb tot el pes i responsabilitat de 

construir un entorn agradable a un municipi. En aquest sentit, des de fa anys 

existeix el projecte “Viles Florides”, una iniciativa de la Confederació 

d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació 

de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través dels punts verds, zones 

enjardinades, mobiliari urbà i espais lúdics. 

No es tracta només de generar espais agradables, sinó que el projecte “Viles 

Florides” incideix en la conscienciació social envers les polítiques de 

sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament de les economies locals a 

través de l’atractiu turístic que poden suposar els jardins i parcs urbans. D’altra 

banda, millora d’una manera evident la imatge dels municipis així com també 

ofereix una millor acollida als visitants i turistes. 

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. Un jurat especialitzat format per 

professionals dels sectors del viverisme, la jardineria, el paisatgisme, el 

mobiliari urbà i altres àmbits relacionats és l’encarregat de certificar i renovar 

anualment aquests distintius. La Flor d’Honor –n’hi ha d’una a cinc- és allò que 

els certifica com a municipis florits. L’únic requisit per formar part de la xarxa de 

Viles Florides és demostrar el compromís i sensibilitat envers els espais verds. 

Actualment a Catalunya hi ha 137 municipis adscrits al projecte “Viles Florides”, 

entre ells alguns molt propers a Deltebre com el Perelló, Sant Carles de la 



 

 

Ràpita, Tarragona, Altafulla, Calafell, Reus, Riudoms, Prades, Salou, 

Torredembarra o Vinyols i els Arcs. 

Formar part de la xarxa de Viles Florides suposa un reconeixement públic en 

relació a aspectes com la potenciació dels espais verds urbans, la seva gestió 

sostenible, la conscienciació ciutadana, l’educació ambiental i la creació d’un 

entorn propici per a la recepció i estada, tant dels residents com dels visitants i 

turistes. Més enllà del reconeixement, suposa una bona oportunitat de cara a la 

promoció turística del nostre municipi. 

La societat deltebrenca demana un Deltebre més verd i més amable, un 

paisatge urbà més acollidor i, en definitiva, un entorn que contribueixi de forma 

activa a millorar la qualitat de vida de les persones. 

Per tot els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal d’ERC-Més 

Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre proposta al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Assumir el compromís municipal de vetllar per la imatge del municipi 

a través de la potenciació de les zones verdes, la plantació d’elements florals a 

parcs i jardins i el seu correcte manteniment durant tot l’any. 

SEGON.- Liderar des de l’Ajuntament la iniciativa de guarnir els balcons del 

municipi començant per totes les dependències municipals. 

TERCER.- Acompanyar i facilitar des de l’Ajuntament les iniciatives ciutadanes, 

tant de persones físiques com comerços, que promoguin espais verds. 

QUART.- Iniciar els tràmits per sumar-se a la xarxa de Viles Florides durant 

aquest any 2020, mitjançant la inscripció al registre de municipis que ja en 

formen part. 

No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), novembre de 2020. 

Sgt. Joan Alginet Aliau, portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre a 

l’Ajuntament de Deltebre.” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la  proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà en contra de la proposta 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

proposta NO quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots en contra 



 

 

de Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos 

Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 

Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 

Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-

Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts), i 

sis vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD),  Laura Fabra Verge (ERC-

MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), 

Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP). 

 

 

 

 


