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“Hem renovat
mandat per poder
acabar les obres
de restauració”
● La creació d’una fundació publicoprivada és la
via triada per desencallar la restauració de la
seu modernista de l’entitat. Ara, un cop superats
els entrebancs judicials, s’afrontarà la constitució

Però es va aturar la creació, tot
i haver estat aprovada per assemblea, a causa d’una denúncia. Com està la constitució?
El recurs de l’apel·lació que ens
ha donat la raó definitivament
és de l’octubre del 2017. La
constitució de la fundació ha de
lligar amb l’acabament d’obres.
La fundació es crearà i serà qui

La seva junta va prendre possessió al maig del 2014. Han renovat?
El nostre mandat s’havia acabat
i hem estat renovats per quatre
anys més. D’això fa poques setmanes. Som els mateixos. Continuem amb l’objectiu que ens
vam marcar en el primer moment. Quan vam entrar vam
obrir el bar i ara continuarem
per enllestir el que queda. Hem
renovat mandat per poder acabar les obres de restauració.
Terminis? La burocràcia porta
un ritme i el pensament, un altre. Ens hi hem d’adaptar. Hem
estat realistes fins ara i hem de
continuar sent-ho.
Quant s’hi ha invertit, en la reforma de la seu de Casino, i
quan s’hi haurà d’invertir?
Per acabar la reforma, que vol
dir cost d’obra, despeses de finançament, impostos i tot ple-

gat junt, falta al voltant dels
tres milions d’euros. Des del
2004 s’hi han gastat uns cinc
milions d’euros, també, com
abans, amb tot inclòs. Parlem
d’un edifici d’uns 130 anys amb
un gran valor històric.
Hi ha hagut financerament algún moment crític?
No. Totes les passes que s’han
fet han estat assenyades. No
s’ha gastat el que no teníem. No
s’ha fet mai una fugida endavant esperant què serà.
El cap de setmana hi ha la trobada d’ateneus a Figueres.
Serà la primera festa d’ateneus
de Catalunya. Ens cal interrelacionar-los. Els ateneus s’han
anat adaptant als temps i als
contextos de cada moment.
Quan es van crear els ateneus
era on es feia vida de comunitat.
Ara ha canviat. Ara hem de fer
activitats, tot i que encara és on
es genera vida social, interrelació humana i contextos de creació d’amistats personals. Els
ateneus són un gran patrimoni
català. Tenim sort de tenir-ne a
Catalunya. ■
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Ningú no veia a venir la crisi
Al 2004 tot anava bé. Ningú no
va preveure la crisi. Al 2010,
2011, va ser el que va ser. Quan
hi ha mancances bàsiques la
restauració d’un edifici passa a

S’ha de continuar en el camí de
construcció d’un Patronat amb
representació pública?
Sí, hem d’anar per aquí. El Casino Menestral és una entitat
molt gran i el cost diari d’obertura també ho és. Som uns 800
socis, molts, però encara no en
som prou per assumir unes despeses tan elevades com les que
demana la restauració. Nosaltres volem garantir la continuïtat del Casino. Hi ha una gran
inversió, hem de garantir la
continuïtat de l’activitat sense
perdre ni malmetre l’edifici. Al
2015 es va plantejar la possibilitat de crear una fundació que
permetés acabar les obres.

gestioni l’acabament de l’obra.
La primera sentència favorable
és del 2015 i la definitiva, de fa
pocs mesos. Sense haver resolt
aquests temes no es podia tirar
endavant res.
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Diu “el principi del final”.
Tot s’ha de situar en el context
del temps. Al 2004 tot eren flors
i violes. L’edifici tenia carències
com el sostre que queia, els balcons embolicats, les parets que
s’obrien. Aquella era una situació de risc i havíem de prendre
una decisió. Amb molt bon criteri es van iniciar les obres de
restauració de la casa. Tota casa

S’haurà d’allargar molt encara
la restauració?
El final hi serà. Hem fet el més
difícil i ja s’acabarà. Si s’ha arribat fins aquí, s’acabarà. Seria
absurd tenir el gros fet i deixar
els detalls per acabar. En principi s’havia de fer en tres etapes.
D’alguna manera s’han anat
complint. Es va completar la primera, que tenia com a objectiu
la consolidació del que teníem.
La segona, que corresponia al
tancament, també es va completar. I la tercera, l’acabament,
és la que està pendent. Amb l’estructura i els tancaments fets,
hi haurà més mà d’obra treballant al mateix temps i hauria
d’anar més de pressa.

un segon terme. Les obres del
Casino podien esperar.
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ortar la Mostra Floral al
Casino ha de ser el principi d’una empenta que visibilitzi més la feina que es fa
des del Casino?
No ho necessitàvem per fer-nos
més visibles. Ja tenim molta
participació a la festa i durant
l’any fem molts actes. Activitat
cultural en tenim molta durant
l’any. La Mostra Floral? Cada
any s’ha anat intentant obrir un
espai. L’Ajuntament ens ho va
demanar perquè després de la
crisi ja estem al principi del final. El Casino és habitable i és
possible d’entrar-hi i s’ha aprofitat per posar-hi la mostra floral.

amb el temps necessita una restauració. La part d’obra major
està feta i ara queden els acabats: posar panells a les parets,
falsos sostres, etcètera.
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Joan Puntí

Eduard Ayats, a les escales interiors del Casino, en procés de restauració. ■ JOAN SABATER

