18.-MOCIÓ, ERC-MES, ICV-EUiA, CS i PP DE SUPORT AL
CENTENARI DE LA FLORESTA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat mes de gener de 1919, fa just cent anys, tnguu lloc la fundació del barri de La
Floresta.
El seu origen fou un projecte de “ciutat jardí” dels que es van anar construint al vessant
nord de Collserola arran de l’arribada del ferrocarril, a la vegada que s’anava poc a poc
abandonant l’actvitat agrícola tradicional de la zona.
L’any 1917, amb l’arribada del ferrocarril a Sant Cugat s’impulsa el sorgiment
d’iniciatves urbanitzadores que, en el cas de La Floresta, es concreten en la fundació
de l’Associació de Propietaris de la Floresta al gener de 1919.
A partr d’aquesta plataforma veïnal s’endegaren les gestons per obtenir la construcció
d’un baixador que possibilitus la parcel·lació del espai i l’edifcació de residències
d’estueig. El nou baixador fou una realitat l’estu de 1925.
Amb la construcció del citat baixador i amb la consolidació de l’Associació de
Propietaris es començaren les actvitats socials del veïnat, ja la primera festa major va
tenir lloc el 1929, i fns als nostres dies.
Amb aquest motu, l’APV de La Floresta, el Consell de Barri i les diverses enttats del
mateix han decidit impulsar durant aquest any 2019 un conjunt d’actvitats destnades
a commemorar aquest Centenari de la fundació de La Floresta.
Per tots aquests motus, es proposa d’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Mostrar la nostra satsfacció per la iniciatva de celebració del Centenari de la
creació de La Floresta.
Segon. Fer un reconeixement, avui en aquest Ple, en primer lloc a l’Associació de
Propietaris i Veïns de La Floresta per la tasca realitzada durant aquests darrers Cent
Anys i tambu al conjunt d’associacions i enttats del barri, i de manera molt especial a

la ”Comissió de Patrimoni i Memòria del Consell de Barri” per la feina que realitzen dia
a dia, en general, i en concret, en aquest esdeveniment.
Tercer. Comprometre’ns a esmerçar tot el suport necessari des d’aquest Ajuntament, a
f de que els actes de celebració del Centenari de La Floresta tnguin el nivell de qualitat
que es mereixen.

Sant Cugat del Vallès, 11 de febrer 2019

