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La Floresta posa de manifest el seu tarannà acollidor en el pregó de la Festa Major
La Floresta ha posat de manifest, una vegada més, que és un
territori d'acollida i obert a tothom. Ho ha fet amb motiu de
l'inici de la Festa Major del districte, amb un pregó a càrrec
de l'entitat La Floresta Contra Fronteres, un col·lectiu que es
cuida d'acompanyar persones migrades en el moment en què
fan 18 anys, "quan queden al carrer sense cap recurs". El
parlament ha tingut lloc al Casino la Floresta i ha anat a
càrrec del membre de l'associació Oriol Ribera, que ha
explicat al veïnat la tasca que fan i els ha convidat a sumar un
gra de sorra en la seva causa. El tarannà inclusiu del pregó
també s'ha posat de manifest amb una salutació en una desena
d'idiomes d'arreu del món.

D'aquesta manera comença una Festa Major que es va haver d'ajornar a l'estiu i que es repartirà entre aquest
cap de setmana i el que ve. L'alcaldessa, Mireia Ingla, també ha assistit al tret de sortida de la gresca i ha lloat
la capacitat d'acollir en la diversitat que té el districte. L'ha acompanyat el regidor de Participació i Barris i
president del consell de barri de la Floresta, Marco Simarro.
Al final de l'acte, un grup de dones ha irromput a l'escenari per lamentar una agressió verbal i material que va
patir una veïna al districte. Han fet arribar als assistents el seu clam: "Si ens toquen a una, ens toquen a totes".
Activitats d'aquest cap de setmana
Dissabte, a les 10 h, arrancarà el IV Campionat d'Escacs de La Floresta. A les 11 h, Les Naus de l'Art acolliran
el vermut musical que acompanyarà l'exposició artística i la venda de disseny km0. A les 12 h s'inaugurarà
'100 anys d'esport i lleure a La Floresta', a les Pistes Poliesportives, i a les 12.30 h el Cabaret Hilarante
acompanyarà el dinar, que es pot reservar trucant al telèfon 695445307. A les 20 h, se celebrarà la primera
Marató de Videominuts de La Floresta, al Casino, seguit dels concerts de Chicobilly i Banana Sound Cartel.
D'altra banda, diumenge, a les 17 h, tindrà lloc, al Casino, l'espectacle 'Danses del món' amb Bollywood,
danses afrocaribenyes i altres fusions afros. També actuarà el grup Manos de Fuego.
També hi ha activitats programades pel cap de setmana del 15 al 17 d'octubre.
CONSULTA TOTES LES ACTIVITATS DE LA FESTA MAJOR DE LA FLORESTA
Oriol Ribera: Acompanyem immigrants menors d'edat, a partir dels 18 anys, quan queden al carrer
sense cap recurs. Aquí és quan actuem: donem acompanyament, aixopluc i suport.
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