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El Casino de la Floresta ensenya la seva nova fesomia als veïns
Els veïns de la Floresta han visitat aquest diumenge les noves
instal·lacions del Casino, que ja es troba totalment remodelat.
Els florestans s'han mostrat entusiasmats amb el nou
equipament del districte, que posa punt final a anys de
reivindicacions de les entitats cíviques de La Floresta.
L'alcalde ha anunciat que la inauguració oficial serà per la
Festa Major del districte i l'inici de les activitats, al setembre.
Amb la infraestructura enllestida, la 'Plataforma del casal',
promoguda pels veïns, també ha avançat que aprofitarà l'acte
d'inauguració per dissoldre's perquè ja han aconseguit el seu
objectiu.

Després d'un any d'obres, l'equipament compta ja amb diferents sales polivalents, una d'elles insonoritzada per
fer classes de música i altres habilitades per a una biblioteca, una ludoteca i oficines del districte. L'espai
exterior també ha patit reformes, al jardí s'ha reconstruït una font romàntica que havia quedat soterrada. El bar
i els serveis d'il·luminació, calefacció i ascensor són altres novetats de l'equipament, que s'ha rehabilitat
gràcies a una partida d'1,2 milions euros del Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL).
Alguns dels assistents a la cita han fet un balanç positiu de la nova fesomia que llueix el Casino. Són
declaracions a Cugat.cat
Veïns: Em sembla perfecte, m'ha fet sentir nostàlgia la bocana per on projectàvem el cinema. / Han
conservat l'ànima de l'edifici. / Molt positiu tot i l'enyorança.
Polítics de les diferents formacions de la ciutat han visitat les instal·lacions del casal. L'alcalde, Lluís Recoder,
ha presentat el calendari d'inauguració i de funcionament de l'equipament.
Lluís Recoder: Acabar de posar el mobiliari i per la Festa Major de la Floresta al juliol volem fer la
inauguració oficial i així de cara a setembre, que ja oferti activitats.
La 'Plataforma del casal', que es va crear per reivindicar la rehabilitació del Casino, considera que ja ha assolit
el seu objectiu, motiu pel qual anunciarà la seva dissolució al juliol, quan tingui lloc la inauguració oficial. La
presidenta d'aquesta plataforma, Maribel Martínez, explica la nova coordinació que tindran les entitats veïnals
i l'Ajuntament.
Maribel Martínez: Treballar coordinadament amb l'Ajuntament. farem una reunió trimestral entre les
entitats culturals i Ajuntament per parlar dels projectes.
La jornada de portes obertes han comptat amb diferents espectacles de les entitats del districte, inclosa una
exposició fotogràfica de la 'Història del Casino' amb imatges de les diferents entitats que han utilitzat les seves
instal·lacions des del 1933, any de la seva creació.
La Coral Tardor ha iniciat els actes lúdics amb una cantada d'havaneres molt aplaudida pel centenar
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d'assistents. L'actuació infantil de pallasos ha divertit els més menuts, que també han pogut seguir
l'escenificació del conte 'Memòries d'un roure', elaborat per l'Associació El Mussol i representat per
l'Agrupació Teatral la Floresta. L'espectacle de dansa a càrrec de Chancha Floresta i la interpretació d'un
extracte de 'Tiran lo Blanc' han tancat les portes del Casino fins a la seva inauguració al juliol.
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