ENCAMP
Encamp ha estat la primera parròquia d’Andorra a formar part de Viles Florides
i ha estat guardonada amb 4 flors d’honor, i això, ha estat mèrit de tothom, ja
que la participació de tots els veïns i veïnes per embellir la parròquia és un dels
elements més valorats per part del jurat.
Viles Florides és un moviment que vol mostrar i posa en valor la riquesa natural
i paisatgística mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes
d’enjardinament, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit public com
privat, esdevinguin un exemple a seguir.
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 i Andorra a través d'espais verds urbans i enjardinats, en el que ja s’hi
han sumat diverses parròquies del Principat.

Per a més informació
Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura
873 200

653 200

mediambient@encamp.ad

www.comuencamp.ad

Bases XVI concurs d’embelliment floral
Pot participar tot comerç situat a la parròquia d’Encamp (Encamp i El Pas de la Casa) i tots els
ciutadans i ciutadanes amb residència a la parròquia, sempre i quan els balcons i zones
enjardinades es vegin des de la via pública.
Hi ha quatre categories en cadascuna de les viles, Encamp i El Pas de la Casa.
1- xalets i edificis
2- apartaments i pisos
3- hotels i residències
4- comerços
En la valoració es tindrà en compte la varietat i estat de les flors exposades i la composició,
la cura dels testos i l’adequació a l’entorn.
El jurat, que estudiarà les propostes presentades a concurs durant els mesos de juliol i agost,
estarà constituït per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, l’encarregat de parc
i jardins, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, un membre de l’Associació de
la Gent Gran d’Encamp, un tècnic de jardins i un membre de la Comissió d’Higiene, Medi
Ambient i Agricultura.

VALS de 20€ per als participants, bescanviables per flors i plantes

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms / nom de l’establiment:

Categoria:
xalets i edificis
apartaments i pisos
hotels i residències
comerços
Adreça:

Encamp

El Pas de la Casa

d’exterior i/o material de jardineria en els comerços de la parròquia d’Encamp.

Telèfon:

PREMIS
Categories 1 i 3:

450 euros al primer premi, 300 euros al segon premi,

Correu electrònic:

200 euros al tercer premi i 125€ al quart premi.

Categories 2 i 4:

250 euros al primer premi, 150 euros al segon premi,

100 euros al tercer premi i 75€ al quart premi.
L’acte de lliurament de premis es portarà a terme durant la tardor del 2022 al Comú
d’Encamp.

Per participar cal lliurar aquesta butlleta a tràmits del Comú a Encamp o al
Pas de la Casa abans de l’1 de juliol de 2022.

