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La Floresta viu una Festa Major molt participada i amb activitats per a tothom
La Floresta ha posat punt final a set dies de Festa Major
aquest diumenge amb una jornada que ha estat marcada per
les activitats infantils i familiars. Durant la festa grossa, el
barri s'ha omplert de veïns i veïnes que han volgut participar
en les més de cinquanta propostes organitzades un any més
per l'associació El Senglar Cultural. L'entitat ha posat en
valor l'èxit de la celebració d'enguany tot i que ha demanat
més suport econòmic per part de l'Ajuntament. Una actuació
de la Coral Tardor, la Trobada de Paelleres i Paellers i la
Festa de l'Escuma han estat algunes de les activitats més
destacades de les quals han pogut gaudir els florestans i
florestanes aquests últims dies de Festa Major.

La membre del Senglar Cultural Conxi Romera, ha explicat a Cugat.cat que són 'una comissió de referència'
però que necessiten més suport econòmic del consistori de cara als propers anys perquè fan 'moltes virgueries'
per tirar endavant la Festa Major.
Conxi Romera: Fem virgueries amb els pocs diners que ens dóna l'Ajuntament. Som una comissió de
referència i l'Ajuntament aposta per nosaltres encara que li costa apostar més econòmicament. Els
grups que venen a tocar ens fan molta rebaixa. Si no, no els podríem portar.
El tret de sortida de la Festa Major el va donar els Capgrossos de la Floresta amb un pregó on van fer una
cridar a la convivència amb la natura i la seva fauna. Activitats com la pintura de murals de temàtica feminista,
un torneig de petanca, la tradicional cursa i el torneig de 3x3 de futbol sala de l'Olímpyc Floresta van marcar
el primer cap de setmana de celebració. Les gresca ha continuat aquest cap de setmana amb propostes
familiars com la Trobada de Paelleres i Paellers i la baixada d'andròmines. Alguns dels participants han
explicat a Cugat.cat com han viscut la Festa Major.
Participants: A mi m'han agradat molt les activitats i m'ho estic passant molt bé. / Jo també m'ho estic
passant molt bé i estic gaudint molt. / Ens fa respecte la baixada però ja estem acostumats. / Ara ja
sabem el que hem d'esquivar. / La baixada d'andròmines fa una mica de por, has de fer-ho seriosament.
La Floresta ha tancat així set dies de festa grossa on la majoria d'activitats s'han concentrat a les pistes de Can
Llobet i al Centre Social i Sanitari.
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