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La Festa Major de la Floresta comença aquest cap de setmana
Música, esports, teatre i activitats per als més petits és la
recepta perquè els florestans surtin al carrer en una Festa
Major que començarà aquest dissabte i que s'allargarà fins el
cap de setmana vinent. Escacs, una cursa, competicions de
dòmino i cartes són les propostes d'aquest cap de setmana,
que també comptarà amb la lectura del pregó a càrrec de la
florestana Maite Cercós.

Dissabte a les onze del matí comencen les activitats amb una partida d'escacs a la plaça Miquel Ros. La festa
es reempendrà a la tarda amb la lectura del pregó a les escales d'Emili Rañé. El membre de la comissió de
festes de la Floresta Xavier Sans ha avançat a Cugat.cat qui serà la pregonera d'enguany.
Xavier Sans: La pregonera serà la Maite Cercós. Una veïna de la Floresta molt vinculada al teixit social
del districte.
Diumenge l'esport agafa el protagonisme amb la 26a Cursa Popular a les pistes esportives de Can Llobet, on
també se celebrarà el campionat de bitlles catalanes. A la tarda l'Associació de Propietaris i Veïns de la
Floresta Pearson organitza una dinàmica del riure a la seva seu.
Durant la setmana la festa continua. Dilluns serà el moment del campionat de dòmino i cartes al Centre Social
i Sanitari. Dijous tornen les celebracions amb un concert de la Coral de Tardor al Centre Social i Sanitari a les
vuit del vespre. L'endemà, les pistes de Can Llobet acolliran a partir de les sis de la tarda un concurs de 'Sing
Star'. Can Llobet també serà l'escenari de la Nit Jove amb música per als més joves a les deu de la nit. La
UREF ofereix a la mateixa hora l'obra de teatre 'Estocolmo, mon amour'.
Dissabte de la setmana vinent totes les activitats tindran lloc a les instal·lacions de can Llobet. A les onze del
matí, els més petits trobaran jocs i inflables i podran participar en un concurs de trencaclosques, just abans de
participar als tallers infantils a partir de les dotze. A dos quarts d'una es trobaran els mestres paellers en la 16a
edició de la iniciativa culinària. Per pair la paella hi ha programada una ballaruca a partir de les quatre de la
tarda. A la nit, el Ball de Festa Major tancarà el dia de més activitats.
Diumenge, el darrer dia la festa, les pistes de Can Llobet oferiran un matí amb activitats per als més petits a
partir de dos quarts d'onze. Simultàniament, l'Església de la Mare de Déu de Montserrat oferirà la tradicional
Missa de Festa Major.
La festa es tancarà amb una sessió de màgia i una cantada d'havaneres a partir de les set de la tarda, també a
les instal·lacions de Can Llobet.
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