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Irene Rigau inaugura el Club Social de Suport Castellar

Dimecres 10 de setembre de 2003
La consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, ha estat l'encarregada d'inaugurar
el Club Social de l'entitat Suport Castellar, situat al Casal d'Entitats. Un centenar de
persones han assistit a l'acte, que també ha comptat amb la presència de la
presidenta de la FECAFAM, Margarida Serrat i de l'alcalde, Lluís M. Corominas.
La consellera Rigau ha volgut recalcar que el govern de Catalunya ha de ser capaç
de "garantir que cada persona pugui realitzar el seu propi projecte de vida,
sigui quina sigui la seva situació, salut i capacitat". En aquest sentit, ha dit que és
molt positiu que hi hagi un punt de trobada com el Club Social de Suport Castellar,
per a "donar una dimensió joiosa al temps lliure, a l'oci en aquest espai que ha
de servir també per créixer com a persona". Per la seva banda, Lluís M.
Corominas ha dit que aquest nou local és una manera de treballar perquè la
ciutadania se senti còmode i, particularment, ha volgut felicitar a Suport Castellar,
per als seus "esforços perquè l'exclusió dels malalts mentals no existeixi i
perquè la gent sigui feliç, sigui quina sigui la seva condició". La presidenta de la
FECAFAM ha expressat la seva satisfacció perquè una associació jove, de només 5
anys, com és Suport Castellar, hagi "sabut tirar endavant la iniciativa de donar
serveis per treure els malalts de casa i donar-los llibertat de moviments".
Margarida Serrat ha agraït a l'alcalde i a la mateixa consellera Rigau la seva
dedicació per donar millors serveis als malalts mentals, com aquest Club Social, ha
de donar sortides socials i laborals a aquest col·lectiu. En la seva intervenció, el
president de Suport Castellar, Joan Fernández, ha volgut agrair la cessió per part de
l'Ajuntament del local en què hi ha ubicat el Club Social de l'entitat, i ha convidat a
la ciutadania a fer d'aquest club, un punt "de defensa d'un dels col·lectius més
desafavorits de la nostra societat". Després dels parlaments, autoritats i ciutadans
han visitat les instal·lacions del Club Social i, a continuació, s'han dirigit als jardins
del Palau Tolrà on s'ha ofert un pica-pica com a celebració.
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