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S'aprova el projecte d'ampliació i reforma del Casino del Racó

Dijous 28 d'octubre de 2004
Després de l'acció simbòlica, el mes de setembre passat, de posar la primera pedra
de les obres d'ampliació i reforma del Casino del Racó, aquesta setmana el
consistori aprovarà el projecte de remodelació, de manera que, en els propers dies,
ja es publicaran les bases del concurs per adjudicar els treballs. El cost dels treballs
ronda el milió d'euros i anirà a càrrec de l'Ajuntament. Es preveu que les obres
comencin a finals d'any i s'allarguin durant uns 18 mesos, de manera que la primera
fase del projecte podria quedar enllestida a la primavera de 2006. Ahir mateix es
van començar les feines d'enderroc de part del Casino, prèvies a l'inici dels treballs
de reforma i ampliació. Aquesta primera fase preveu "l'adequació de l'edifici,
l'eliminació de les barreres arquitectòniques i la millora dels accessos, així com
l'habilitació d'un restaurant, una cuina, una sala d'usos polivalents i un
gimnàs", ha explicat la regidora de l'Àrea de Territori, Gemma Perich. El projecte
de reforma del Casino preveu, a banda d'aquesta, altres fases, de les quals encara se
n'han de concretar les actuacions. Amb aquestes reformes, el Casino podrà obrir les
seves portes també a l'hivern i no limitar-se només a les activitats a l'aire lliure
durant l'estiu. "Els treballs de reforma i ampliació del Casino del Racó, un
centre amb més de 50 anys d'història, han de permetre que l'equipament
continuï sent un punt de trobada per les famílies de Sant Feliu i també de
Castellar", ha afegit Perich. El projecte de reforma i ampliació del Casino del Racó
és possible gràcies a un conveni signat fa dos anys entre l'Ajuntament de Castellar i
l'Associació del Casino del Racó, amb el qual s'establia que l'entitat santfeliuenca
feia cessió de la propietat al consistori, mentre que continuava mantenint la gestió
de les instal·lacions. A més, el conveni també establia que l'Ajuntament es
comprometia a modernitzar les instal·lacions.
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