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S'inaugura el Casal d'avis Catalunya

Dilluns 20 d'octubre de 2003
El nou Casal d'Avis de Castellar, conegut com el Casal d'Avis Catalunya es va
inaugurar oficialment ahir diumenge, 19 d'octubre. El nou equipament ja es va
poder visitar durant la Festa Major passada, i entrarà en funcionament aquesta
mateixa setmana. El Casal Catalunya es va estrenar amb un acte institucional i
festiu, amb la presència de l'alcalde de Castellar, Lluís Maria Corominas, la regidora
de l'Àrea de Serveis a les Persones, Montse Gatell i el President de l'Associació de
Jubilats i Pensionistes de Castellar i Sant Feliu, Manel López. El Casal Catalunya
substituirà el Casal de la Farinera, que de moment encara funciona, però que es
tancarà properament. Amb tot, es tracta d'una vella reivindicació dels mateixos avis
del municipi, que reclamaven un espai més gran on poder-hi fer tot tipus d'activitats.
El nou casal, de 850 metres quadrats, dobla l'espai del Casal de la Farinera, i per
tant, suposa un important benefici d'espai, que permetrà fer més confortables els
serveis que ja funcionen i, a la vegada, acollir-ne de nous. "Hem recuperat aquest
equipament de l'Eixample nou que està al costat d'una plaça, d'una escola o del
Parc de Colobrers, i pensem que és la millor solució que podíem oferir al
veïnat", va explicar, l'alcalde de Castellar, Lluís Maria Corominas. El Casal
Catalunya compta amb una sala de jocs, un bar-menjador, una sala de manualitats i
una sala per veure la televisió. A més, i com a novetat, també incorporarà espais
polivalents, una sala de ioga i un petit auditori. Unes instal·lacions que van
especialment dirigides a la gent gran, però també podran ser utilitzades pel conjunt
de la població. En aquest sentit, l'alcalde de Castellar va destacar que "el nou casal
no ha de ser només el raconet on es juguen les partidetes de cartes, sinó un cau
d'activitat on es tirin endavant moltes iniciatives, i que doni vida al municipi".
De la seva banda, el President de l'Associació de Jubilats i pensionistes de Castellar,
Manel López, es va mostrar durant l'acte molt satisfet d'aquest nou equipament.
"Encara que hi hagi dos casals sovint queden petits, i el nou casal permetrà fer
alhora moltes activitats i tallers, i fins i tot, estem pensant en fer sessions de
cinema". El Casal Catalunya donarà cabuda a unes 300 o 400 persones, que podran
estar realitzant activitats alhora. El cost total del nou casal d'avis de la vila ha estat
de 900 mil euros, que han estat finançats per l'Ajuntament de Castellar.
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