ENTREVISTA A ROGER PARCERISAS (RESPONSABLE DE PROMOCIÓ DE VILES FLORIDES)

“Viles Florides és un reconeixement als municipis
que treballen per la millora dels espais verds urbans”
de Viles Florides i valoren l’estat
dels parcs, els jardins, la gestió de
l’aigua, els residus i també assessoren els municipis.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Roger Parcerisas -de 29 anys- és el
responsable de promoció de Viles
Florides, una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental
de Catalunya (CHOC) que reconeix
i premia la riquesa natural i paisatgística dels municipis de Catalunya.
Parcerisas s’encarrega de difondre
el projecte i de captar nous municipis. Es va graduar en Turisme i,
actualment, cursa un màster en
Màrqueting Turístic. Tot i que no ve
del camp de la jardineria, assegura
que des que forma part de l’equip
de Viles Florides li apassiona “la
jardineria i el món de les plantes i
les flors. Els experts m’han ensenyat
molt”, explica. L’entrega dels guardons d’enguany és va fer en una gala
celebrada a Lloret de Mar. Entre els
municipis que van revalidar els premis es troben Malgrat de Mar, amb
4 Flors d’Honor; Tordera, Pineda
de Mar i Calella amb tres i Santa
Susanna amb dues.
Quin és l’objectiu de Viles Florides?
Viles Florides és un reconeixement als municipis que treballen
per la millora dels espais verds
urbans de Catalunya. Als que
obtenen millor puntuació els premiem amb les Flors d’Honor, que
són com les estrelles Michelin de
la gastronomia. El jurat valora les
zones verdes, l’arbrat, els parcs i
jardins, les flors i les plantes, entre
d’altres. Actualment, en formen
part 135 municipis i tenim la seu
a Vilassar de Mar.

Es valora molt si la localitat té
flors?
La flor és un punt dels més de 50
que el jurat té en compte. També
valora l’arbrat, l’arbustiva, la gespa, els parcs, els jardins, les places. A més, es valora que la jardineria sigui sostenible, de baix
consum i mediterrània.
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inscrits, nosaltres els acompanyem en el procés amb un jurat
especialitzat. La idea és que el fet
de participar a Viles Florides sigui una motivació per fer d’aquell
poble un espai millor.

D’on sorgeix la idea de les Viles
Florides?
Vam agafar la idea del concurs Villes et Villages Fleuris, que se celebra a França des de l’any 1959. Fa
vuit anys que el vam instaurar a
Catalunya.

Quins són els pobles més premiats?
Hi ha 13 localitats catalanes que
tenen 4 Flors d’Honor: Lloret de
Mar, Malgrat de Mar, Sant Hilari
Sacalm, Figueres, Olot, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, Llinars del Vallès, Mollet del Vallès,
Cardedeu, Vila-seca, Almacelles i
Bagergue. D’altra banda, hi ha 53
municipis que han obtingut tres
Flors d’Honor -entre ells, Blanes,
Tordera, Pineda de Mar, Calella i
Tossa de Mar-, i 57 que han aconseguit dues Flors d’Honor -Santa
Susanna, Maçanet de la Selva, Vidreres, Hostalric, Santa Coloma
de Farners, Sils, Santa Maria de
Palautordera, Sant Feliu de Guíxols, Arbúcies, Arenys de Mar i
Vilassar de Dalt, entre d’altres-.

Què cal fer per formar part de
Viles Florides?
Està obert a tots els municipis catalans, només cal omplir un formulari a través de la pàgina web
www.vilesflorides.cat. Un cop

Quin és el màxim guardó?
El màxim guardó són 5 Flors
d’Honors, però no hi ha cap municipi que l’hagi aconseguit, això
vol dir que encara hi ha aspectes
a millorar, com per exemple la ne-
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teja, més zones verdes, la gestió de
l’aigua, la gestió respectuosa amb
el medi ambient o el reciclatge
d’escombraries i restes de poda.
Aquest any s’ha entregat un nou
guardó: la Flor d’Or. Què reconeix?
La Flor d’Or reconeix la trajectòria dins les Viles Florides o una
acció que ha portat a terme el
municipi i que pot servir d’exemple. Aquest any li hem entregat a
Olot, perquè és un dels municipis
que més ha apostat per l’enjardinament i també per la feina tan
important que ha portat a terme
els darrers quatre anys amb les
escoles. A Olot oferim conjuntament una activitat de conscienciació per a tots els nens de Primària, més de 800 alumnes aquest
darrer curs, amb una part teòrica
i pràctica on els alumnes s’encarreguen del manteniment d’una
part del jardí del pati de l’escola o
dels voltants.
Qualsevol escola pot participar
en aquest projecte?
Sí. Si alguna escola té interès, ha
de contactar amb nosaltres visitem el centre i els preparem una
proposta. Els nens aprenen molt i
s’ho passen genial.

Les flors són un atractiu turístic
a Catalunya?
Cada cop més. A Lloret de Mar,
que és un municipi molt turístic,
han apostat fermament en el projecte i han comprovat que beneficia els seus habitants, però també
als turistes, que gaudeixen d’espais verds i zones més agradables.
Heu vist una evolució en els espais des que es va iniciar el concurs, fa 8 anys?
Hem vist una evolució molt gran
en els municipis en els darrers
anys i cada any han mantingut o
millorat el nivell. El fet de formar
part de les Viles Florides és un al·
licient per millorar la jardineria
i el verd urbà. Enguany hem entregat un guardó especial per a la
millor rotonda, que ha sigut per
la rotonda Fèlix Rodríguez de la
Fuente, de Teià.
Qui forma part del jurat?
El jurat està format per 11 persones, homes i dones, professionals
retirats de la jardineria: exviveristes, expaisatgistes, extreballadors
de l’administració relacionats
amb la jardineria, exinvestigadors i, fins i tot, catedràtics de
jardineria. Durant l’any, el jurat
visita els pobles que formen part
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Però les flors són més vistoses.
Hi ha flors que també siguin
sostenibles?
Hi ha molts tècnics que estan introduint les plantes vivaces, unes
plantes que fan flor i duren tot
l’any perquè estan capacitades
per aguantar temperatures negatives. Dos cops l’any s’han de
tallar i tornen a néixer. Necessiten molt poca aigua i fan flor de
color. Cada cop més municipis
aposten per aquestes flors més
sostenibles, per això les hem exposat durant la jornada de la gala
d’entrega de les Flors d’Honor.
També hem mostrat jardineres
gegants decoratives que s’han
començat a instal·lar en llocs on
es vol augmentar la seguretat davant possibles accions terroristes, com per exemple als voltants
de la Sagrada Família o les Rambles de Barcelona.
Els particulars també poden
formar part de Viles Florides?
A nivell particular tenim la secció de Participació Ciutadana que
està oberta a totes aquelles persones, entitats, associacions de
veïns, escoles, hotels, càmpings
i cases rurals que són amants de
les flors, les plantes i la natura. Es
poden inscriure a través de la web
i, de manera totalment gratuïta,
nosaltres els fem difusió de les
seves iniciatives florals i paisatgístiques. El guardó a la Millor
Participació Ciutadana d’enguany
ha estat per l’Escola Volcà Bisaroques d’Olot. yy
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