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Bollywood, cervesa artesana i Havaneres a la Festa Major de La Floresta a partir d'aquest
divendres
El barri de La Floresta celebra la Festa Major els caps de
setmana del 8 al 10 d'octubre i del 15 al 17 d'octubre. La festa
grossa se celebrarà després del seu ajornament al juliol. Dos
caps de setmana plens d'activitats per a tota la família amb
concerts, espectacles i campionats d'escacs, organitzats per El
Senglar Cultural i el consell del barri, que vetllaran per la
seguretat dels esdeveniments. Els actes que no tinguin reserva
prèvia funcionaran mitjançant un control d'accessos amb
aforament limitat per ordre d'arribada.

CONSULTA TOTES LES ACTIVITATS DE LA FM DE LA FLORESTA
El tret de sortida de les festes del districte serà el divendres 8 d'octubre, a les 19 h. amb el Pregó de Festa
Major, a càrrec de l'entitat La Floresta Contra Fronteres. Mitja hora més tard, a les 19.30 h, es farà l'actuació
de la Coral Tardor juntament amb Cor Jabato i Mamatraka i, per tancar el divendres, a les 21 h se celebrarà la
cinquena edició del BeerFestFloresta, una trobada per als amants de la cervesa artesana organitzat per
l'Associació Florestina amics de la cervesa.
Dissabte 9, a les 10 h, arrancarà el IV Campionat d'Escacs de La Floresta, organitzat pel Col·lectiu de la Gent
Gran de La Floresta, i que durarà fins al diumenge 10. Al llarg del dia, començant a les 11 h, es farà a Les
Naus de l'Art 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. A les 12.30 h el Cabaret
Hilarante acompanyarà el dinar, que es pot reservar trucant al telèfon 695445307. Més cap al vespre, a les 20
h, se celebrarà la primera Marató de Videominuts de La Floresta, al Casino, seguit dels concerts de Chicobilly
i de Banana Sound Cartel. Pots participar en el Concurs de Videominuts en aquesta web.
El diumenge 10, a les 17 h, es farà l'esdeveniment de 'Danses del món' amb Bollywood, danses afrocaribenyes
i altres fusions afros juntament amb l'espectacle de Manos de Fuego, al Casino La Floresta.
L'inici del següent cap de setmana estarà marcat per la música. El divendres 15, els artistes D'Kantaca, Crisbru
i Dj Rambla ompliran la nit i les Pistes Poliesportives de música i ritme. Pel que fa al dissabte 16, els infants
podran gaudir de l'espectacle infantil de Mr. Copini 'Walo World, Invasión de Colores' a les 11 h al Casino. Si
ets un amant del swing no et pots perdre el 'Swing Songbird' amb Carrie Lewis a les 12 h a la sala UREF. Les
reserves de l'acte es faran a través del mail salauref@gmail.com i les entrades tindran un cost de 10 euros. A la
nit les Pistes es tornaran a omplir de música amb els concerts de Banda Patilla, G de Gato i Dj Martín Crocs i
Dj Raiber.
L'últim dia de les festes del districte els veïns podran gaudir de les obres de teatre 'Vida de la Depressiva' i
'Over the Rainbow' a l'auditori del Casino, a les 17.30 h. La inscripció a aquest acte serà mitjançant a través
d'aquesta pàgina web. D'altra banda, al jardí del mateix espai, es realitzarà el concert de Rocker's Grup a les 19
h i les Havaneres amb la Dolça Petxina i el característic rom cremat a les 20 h, amb el que donaran pas a l'acte
de
fi de festa de les 21.30 h.
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L'organització busca garantir unes festes segures per als assistents. És per això que els accessos al Casino i a
les Pistes Polivalents estaran controlats i tindran un aforament limitat. No caldrà inscripció prèvia, tret dels
actes que ho demanin expressament.
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