La Floresta commemora
el centenari del barri

A la Floresta estem d’aniversari. L’arribada
del ferrocarril a Sant Cugat, l’any 1917, va
suposar un impuls important per a la modernització i el creixement del municipi.
Un bon exemple d’això va ser, el 4 de gener de 1919, la constitució de l’Associació de Propietaris de la Floresta, un
primer pas per consolidar aquella colònia
d’estiueig i fer-la créixer fins a esdevenir
el barri que coneixem avui.

Els actes del centenari
Per commemorar aquests 100 anys, entitats i veïnat han preparat una vintena
d’activitats amb el suport de l’Ajuntament.
Els actes van arrencar el passat 26 de gener amb la festa inaugural i s'allargaran fins
al proper juliol per explicar la història d'aquests 100 anys.

Xerrades: el Casino acollirà quatre
xerrades de febrer a maig sobre
el territori i la història de la Floresta, sobre el medi natural, sobre les
colònies d’estiueig i sobre la Canadenca i l’arribada del ferrocarril. Per
al mes de juny s’ha previst una taula rodona sobre la cultura al barri.
Exposicions: el dia 30 de març
s’inauguraran mitja dotzena d’exposicions a diferents espais i equipaments del barri que recolliran des de
la història i el desenvolupament de
la Floresta fins a entrevistes i mostres
de la vida social, artística i cultural.
La llegenda de la Floresta: representació d’un relat imaginari
sobre la creació del barri. Serà el 23
de març, a les 19 h, al Casino.

Trobada de Corals Socials: es
farà el 6 d’abril. Serà un dia per
compartir experiències, fer un dinar popular i una cantada al carrer.

Comparteix els teus
records sobre el barri

El llibre del Centenari: coincidint
amb Sant Jordi, l’Escola La Floresta
presentarà un recull de treballs i
activitats fets per l’alumnat.

Per fer el documental sobre la història de
la Floresta, els seus responsables estan recollint material gràfic i audiovisual relacionat amb el barri. Per això, conviden a tots
els veïns i veïnes a compartir els seus
records.

Ball del centenari: el 27 d’abril,
el Casino s’omplirà de música d’aquests cent anys. Tothom que ho
vulgui hi pot anar vestit de qualsevol època des de 1919 fins ara.

Tothom que tingui fotografies, vídeos,
cartells, documents o records on surti
la Floresta, la seva gent o les seves festes
i celebracions, pot contactar amb els responsables del projecte.

Passejada guiada i presentació
de l’App de la Floresta. Serà el 12
de maig i permetrà conèixer els
punts més significatius del barri.

Es tracta d’un material molt valuós per
a reconstruir la història del barri des d’una
visió més personal i familiar que vagi més
enllà de la informació oficial. Per aquest
motiu, l’Ajuntament n’assumirà les despeses de digitalització i facilitarà còpies gratuïtes als seus propietaris amb la
voluntat de conservar tots aquests records.

Documental “La Floresta, 100
anys”: s’estrenarà el 14 de juny al
Parc de les Dones i es podrà tornar
a veure el 14 de juliol.
Teatre: l’obra “La Florestíada, cent
anys no són res” explicarà com ha
viscut el barri aquests 100 anys. Es
podrà veure el 5 i el 6 de juliol, a les
22 h al Casino.

Si tens material per contribuir amb aquest
projecte, pots contactar:

Totes aquestes activitats compten amb un
pressupost municipal de 50.000€ i amb
un cartell del centenari obra del reconegut artista Josep Pla-Narbona, amb
la col·laboració del dissenyador gràfic Toni
Ricart, tots dos veïns de la Floresta.
Podeu consultar tot el programa al web
santcugat.cat/programa/centenarilafloresta

documental@lafloresta.net
634528252 / 691660817 /696367777
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Votem els projectes
de la Floresta

Els darrers mesos hem guanyat nous espais
a La Floresta gràcies als projectes que l’any
passat vam decidir fer amb els diners del
Consell de Barri. De les vuit propostes que
vam acordar, ja tenim quatre d’executades:

Mobiliari per al CAU

Més espais per als joves del barri

L’Agrupament Escolta La Floresta ja té nous
bancs per seure i nous armaris per guardar el material.

Espai de criança
Hem guanyat una nova zona de joc per
als infants al jardí del Casino, i un espai a
l’interior amb material com joguines i contes.

Banc de llibres
Ara podem intercanviar llibres a la plaça
de l’Estació per poder compartir l’afició per
la lectura. A més, està recobert de vegetació perquè quedi més integrat en l’entorn.

El veïnat de la Floresta tornem a tenir l’oportunitat de decidir com s’inverteixen els diners
del Consell de Barri. Aquest any, són 100.000€
que es destinaran a fer projectes proposats i
votats pels florestans i les florestanes.

Inversions

89 mil €
Consell
d'infants

Activitats

8 mil €

3 mil €

El jovent de la Floresta guanyarem nous espais per trobar-nos i fer activitats, tallers o
xerrades al Centre Social i Sanitari. El projecte del nou Casal i Espai Jove preveu tancar
l’espai porxat de la planta -1 de l’edifici i guanyar així més de 300 m2.

Total: 100.000€

L’objectiu és dividir aquest espai en dues zones diferenciades:
• L’Espai Jove: pensat per als nois i noies de 12 a 17 anys. Hi haurà dos despatxos, una
sala d’estudi i una aula audiovisual. Aquest nou espai, que comunicarà directament amb
el sociosanitari, permetrà traslladar l’actual espai jove de la seva ubicació provisional.

Com puc votar?
Tots els veïns i veïnes empadronats al barri
i majors de 14 anys podem dir la nostra de
l’ 11 i 17 de març.

• El Casal de Joves: dirigit a la població de 18 i 29 anys. La superfície serà de 126,5 m2 i
disposarà d’una sala polivalent, dos tallers i una cambra de bany. L’accés es farà pel parc
i totalment independent de la resta de l’edifici.

Podrem votar de dues maneres:

Per aprofitar al màxim els espais, es preveu utilitzar l’interior d’algun dels grans pilars circulars, quadrats i triangulars que configuren aquesta zona porticada, per ubicar-hi cambres
de bany o magatzems.

Neteja dels boscos de la Floresta

El projecte del nou Casal i Espai Jove de la Floresta té un pressupost de licitació de 196.000 € i
la previsió és que les obres puguin dur-se a terme durant el segon semestre d’aquest any.

Ja poem passejar pels boscos que envolten
el barri sense trobar les restes de runa i voluminosos que hi havia en alguns indrets.

S’incrementa el servei
de la L3

Tornem a caminar
per La Floresta

decidim.santcugat.cat

Estrenem la plaça
Miquel Olivella

Amb el títol de Tornem a caminar per La
Floresta, s’ha elaborat una nova proposta
de mobilitat per al barri, que prioritzarà
els desplaçaments segurs a peu, l’espai
de qualitat per als vianants i els itineraris
escolars.

Anar i tornar de la Floresta amb l’autobús
municipal serà més fàcil ben aviat. Al març
entrarà en servei un vehicle més per reforçar la L3 que permetrà donar servei continuat tot el dia i incrementar la freqüència
de pas a les hores punta.
D’aquesta manera, es cobrirà la franja de
13:15 a 16:45, que actualment no té servei, i es duplicarà la freqüència de pas a
les hores de més demanda, amb un bus
cada 45 minuts.
Aquesta ampliació del servei es posarà en
marxa com una prova amb l’objectiu de
poder valorar la demanda i anar adequant
l’oferta a les necessitats del veïnat.

Plaça de l’Estació, dijous de 17
a 20h i diumenge d’11 a 15h
Cada persona podrà votar un màxim de 3
propostes d’inversió i 3 més de despesa
ordinària.

Quines són les propostes?
Com en anys anteriors, el veïnat i les
entitats hem tingut més d’un mes per
presentar propostes.
En total, es van recollir 35 propostes, de les
quals se n’han descartat les que no es podien
dur a terme amb els diners disponibles o per
qüestions tècniques.

La nova proposta sorgeix de les necessitats recollides en el procés participatiu
que s’ha fet al barri i s’ha treballat conjuntament amb la Comissió de Mobilitat de La
Floresta.
Properament podreu consultar el document al portal decidim.santcugat.cat.
L’objectiu és que tots els florestans i florestanes el puguem conèixer i valorar abans
de portar-lo a aprovació del Consell de Barri.

Centre Social i Sanitari, de dilluns
a divendres, de 10 a 14 h
Escola de la Floresta, dimarts
i dijous, a l’hora d’entrada i sortida

Els veïns i veïnes de la Floresta tenim un nou
espai de convivència a la plaça Miquel
Olivella gràcies a la reforma d’aquest indret.
Tal com es va acordar en el procés participatiu per remodelar aquesta i altres places del
barri, s’ha reformat aquest encreuament de
carrers per fer una veritable plaça on tinguin
prioritat els vianants.
Amb aquest objectiu, s’han creat noves zones d’estada amb paviment asfàltic i sauló,
s’han plantat arbres i arbustos i s’ha col·locat
mobiliari urbà i una font.
La reforma ha costat 350.000 € i s’emmarca en
la segona fase del Pla de Millora de la Floresta.

Finalment, doncs, podrem votar entre 24
projectes que es poden consultar al portal
decidim.santcugat.cat.

Quants projectes es faran?
La quantitat de projectes dependrà de
l’import estimat dels projectes que s’escullin.
L’objectiu és executar els projectes més
votats fins a esgotar tot el pressupost
disponible per aquest any.
Cal tenir en compte que el Consell de Barri
va acordar que les propostes d’inversions
no podran costar més de 20.000€, mentre
que les de despesa ordinària no podran
superar els 4.000€.

