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DESCRIPCIÓ DEL FONS 
 
 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1. Codi de referència  
CAT AMM  301 
 
1.2. Nivell de descripció 
Fons 
 
1.3. Títol 
Casino del Masnou 

1.4. Data(es) 
Dates de creació: 1900-1964 
 
1.5. Volum i suport 
0,3 m (3 unitats d’instal·lació) de documentació textual, paper. 
 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
2.1. Nom(s) del(s) productor(s) 
Casino del Masnou 

2.2. Història del productor 
La Sociedad Recreativa y Cultural del Casino fou fundada el 1875. El principal 
promotor del Casino va ser Pere Grau Maristany i Oliver, primer comte de Lavern, 
comerciant dedicat a l’exportació de vins a Amèrica i president de la Cambra de 
Comerç de Barcelona. D’ell fou la idea d’instal·lar el Casino a la masia de Can 
Fontanills, propietat de Miquel Amat i Lluch. L’arquitecte Bonaventura Bassegoda i 
Amigó projectà el 1902 aquesta ampliació modernista bastint el cafè, la rotonda, i les 
sales de billars i de jocs. El 1904 es completaren les obres amb la inauguració del 
teatre destinat a sala de festes, l’element més rellevant del conjunt. 
 
El Casino esdevingué el punt de trobada de les classes benestants, principalment 
marins, així com de la burgesia masnovina i forana. Amb una estructura fortament 
jerarquitzada, el recinte era d’ús exclusiu per als socis excepte per al ball de la Festa 
Major, moment en què s’obria a la ciutadania en general. Els actes que s’hi duien a 
terme eren balls, concerts, representacions teatrals, òperes, vetllades literàries, etc., i 
destacaven les famoses revetlles nocturnes de Santa Rosa. 
 
El Casino és en l’actualitat una entitat privada de caire cultural i recreatiu. 
 
2.3. Història arxivística  
El fons ha estat conservat pel seu productor fins a l’ingrés a l’Arxiu. 
 
2.4.Dades sobre l’ingrés  
El fons va ingressar a l’Arxiu Municipal del Masnou a títol de donació feta per Enric 
García i Duran el 17 de setembre de 2008. 
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3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1. Abast i contingut  
Els fons aplega documentació d’administració i govern de la societat del Casino del 
Masnou. Destaquen les escriptures de títols de propietat, com ara arrendaments, 
vendes o cessions de terrenys, etc., en la masia de Can Fontanills. Cal ressaltar, per 
exemple, l’arrendament atorgat per Miquel Amat i Lluch, propietari de la masia, a favor 
del Casino l’any 1902. La documentació més abundant és la referent al finançament de 
les obres de millora i ampliació que es van fer per mitjà de bons i préstecs, la major 
part en mans de Francesc Maristany i Fàbregas.  
 
També destaquen els llibres de comptes, majors i diaris de l’associació del Casino, 
que abracen la primera meitat del segle XX. El fons també inclou alguns títols de 
propietat de butaques i llotges del teatre del Casino de principis de segle, i també 
correspondència relacionada. 
 
El present fons està relacionat amb el fons del Casino que es troba a les instal·lacions 
del Casino del Masnou. 
 
3.2. Sistema d’organització  
El fons s'ha classificat d'acord amb el quadre de classificació següent:  
 
01. GOVERN 

01.01. JUNTA DIRECTIVA 
01.02. ESTATUTS I REGLAMENTS 
01.03. DOCUMENTS DE FUNDACIÓ 

02. ADMINISTRACIO 
02.01. CORRESPONDÈNCIA 
02.02. SOCIS 
02.03. COMPTABILITAT 

02. ACTIVITATS 
 
 
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1. Condicions d’accés  
Accés lliure. 
 
4.3. Llengües i escriptures dels documents 
Castellà i català. 
 
4.5. Instruments de descripció 
Catàleg: Carpintero Sánchez, Marta. El fons Casino del Masnou. El Masnou, maig 
2012. Disponible en suport paper i electrònic (aplicatiu GIAM: 45 registres informàtics). 
 
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.3. Documentació relacionada 
- Fons del Casino del Masnou (Casino del Masnou). 
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7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1. Autoria i data(es)  
Marta Carpintero Sánchez, juliol de 2012. Actualització de Carles Pino Andújar, 
octubre de 2019. 
 
7.2. Fonts  
La mateixa unitat de descripció. 
 
7.3. Regles o convencions 
Norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura, Subdirecció General d’Arxius i Associació 
d’Arxivers de Catalunya, 2006. 
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Fons    301 Casino del Masnou

Sèrie 301.01.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

GOVERN Junta directiva

1918 1918Certificat d'acords presos per la Junta General de la societat Casino del Masnou el 14 d'abril 
de 1918

Sobre els crèdits amb Francesc Maristany i Fàbregues

-

1918 1918Certificat d'acords presos per la Junta General de la societat Casino del Masnou el 16 de 
juny de 1918

S'hi acorda cedir a Francesc Maristany Fàbregas els drets d'arrendament del contracte entre el Casino i Miquel 
Amat i Lluch

-

1918 1918Certificat d'acords presos per la Junta General de la societat Casino del Masnou el 21 de 
juliol de 1918

Sobre el funcionament de la societat i el seu domicili social.

-

1925 1925Certificat d'acords presos per la Junta General de la societat Casino del Masnou el 15 de 
juny de 1924

S'hi acorda cedir a Francesc Maristany Fàbregas els drets d'arrendament del contracte entre el Casino i Miquel 
Amat i Lluch

-

1925 1925Certificat d'acords presos per la Junta General de la societat Casino del Masnou l'1 de febrer 
de 1925

Sobre l'emissió de bons

-

Sèrie 301.01.02.00.00

DatesTítol / Descripció 

GOVERN Estatuts i reglaments

1930 1958Estatuts de la societat Casino del Masnou

3 llibrets

-

Sèrie 301.01.03.00.00

DatesTítol / Descripció 

GOVERN Documents de fundació

1900 1920Dibuix a color de la finestreta amb el cartell "Despatx" d'estil modernista -

1902 1902Arrendament atorgat per Miquel Amat i Lluch, propietari veí del Masnou, a favor de la 
societat recreativa Casino de Masnou, de part de la finca de can Fontanills

Jaume Maristany i Colomé, comerciant, actua en representació del Casino del Masnou. Miquel Amat i Lluch és 
amo d'una casa gran amb torre i pati al davant, envoltat de murs, amb una bassa, situada al carrer del Correo, 
número 1, abans coneguda com casa Fontanills. Li pertany com a hereu de la seva mare Maria Lluch i Moncau, 
muller de Pau Amat i Gel. El contracte és per 30 anys, i el preu a pagar anualment va creixent amb els anys.

-

1903 1903Arrendament atorgat per Miquel Amat i Lluch, propietari veí del Masnou, a favor de la 
societat recreativa Casino de Masnou, de part de la finca de can Fontanills

Jaume Maristany i Colomé, comerciant, actua en representació del Casino del Masnou. Miquel Amat i Lluch és 
amo d'una casa gran amb torre i pati al davant, envoltat de murs, amb una bassa, situada al carrer del Correo, 
número 1, abans coneguda com casa Fontanills. Li pertany com a hereu de la seva mare Maria Lluch i Moncau, 
muller de Pau Amat i Gel. El contracte és per 40 anys, i el preu a pagar anualment va creixent amb els anys.

-
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1903 1903Aclariment i addicció d'arrendament entre Miquel Amat i Lluch i el Casino de Masnou, de part 
de la finca de can Fontanills

Jaume Maristany i Colomé, comerciant, actua en representació del Casino del Masnou.

-

1908 1908Debitori atorgat pel representant de la societat Casino del Masnou a favor de Pere Guerau 
Maristany i Oliver, comerciant i propietari veí de Barcelona, i Francesc Maristany i Fàbregas, 
marí del Masnou

Joan Matalí i Rossell, comerciant vidu del Masnou, com a representant de la societat Casino del Masnou, 
reconeix deure 3900 pessetes per obres i millores en el domicili social del Casino. 2 exemplars

-

1909 1909Escriptura de renúncia i arrendament atorgada per Maria Castellar i Vila, vídua, i el seu fill 
Esteve Amat i Castellar, confiter, a Francesc Maristany i Fàbregas, marí, tots del Masnou

Maria Castellar i Esteve Amat són propietaris de can Fontanills com a hereus de Miquel Amat i Lluch, marit i 
pare respectiu, i a aquest com a hereu de la seva mare Maria Lluch i Moncau. Miquel Amat va arrendar part de 
la casa a la societat Casino del Masnou. Els atorgants renuncien a un hort de la dita finca i arrenden un tros 
d'hort situat al torrent de Riquers o camí de Teià. Inclou carta de pagament per la renúncia.

-

1909 1909Cessió d'un tros de l'hort de can Fontanills atorgada per Francesc Maristany i Fàbregas a 
favor de la societat Casino de Masnou

Joan Matalí i Rossell actua com a representant de la societat Casino del Masnou. Francesc Maristany i 
Fàbregas té adquirida de Maria Castellar i Esteve Amat el dret que Miquel Amat es reservà sobre l'hort de la 
finca de can Fontanills, i l'arrendament d'una porció de l'hort.

-

1918 1918Escriptura d'adjudicació atorgada per la societat Casino de Masnou a favor de Francesc 
Maristany i Fàbregas, marí del Masnou

Jaume Gibernau i Duran actua en representació de la societat Casino del Masnou. Per pagar el deute que té la 
societat del Casino amb Francesc Maristany, aquesta cedeix els contractes d'arrendament de la finca de can 
Fontanills.

-

1918 1918Carta de pagament atorgada per Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern, a favor del 
Casino de Masnou

De la quantitat de 3900 pessetes

-

1918 1918Cessió i venda atorgada per Francesc Maristany i Fàbregas, marí del Masnou, a favor de la 
societat Casino del Masnou

Santiago Estapé i Pagès actua en representació de la dita societat. L'atorgant cedeix tots els seus drets 
d'arrendament pels contractes fets entre Miquel Amat i Lluch i el Casino, i ven tots els mobles i objectes que es 
troben en el Casino. 2 exemplars

-

1918 1918Escriptura d'emissió de bons de la Societat Casino del Masnou
Emissió de 10 bons de 500 pessetes, de la sèrie A, i 80 de 200 pessetes, de la sèrie B. Per finançar l'adquisició 
del local i mobiliari del seu domicili social. Escriptura feta per Santiago Estapé i Pagès, advocat veí de 
Barcelona, com a representat de la societat Casino del Masnou.

-

1923 1923Venda atorgada per Jaume Pagès i Pagès, comerciant del Masnou, a favor del Casino, d'una 
peça de terra plantada de ceps situada al Masnou, al lloc anomenat "Pedra blanca", a prop 
del passeig del cementiri

Pere Sust i Estapé, marí del Masnou, actua com a representant del Casino. La terra pertany al dit Jaume Pagès 
per herència de Madrona Pagès i Maristany. El preu és de 8.310 pessetes.

-

1924 1924Cessió i venda atorgada pel Casino del Masnou a favor de Francesc Maristany i Fàbregas, 
marí del Masnou

Pere Sust i Estapé actua en representació de la dita societat. El Casino cedeix tots els seus drets d'arrendament 
pels contractes fets entre Miquel Amat i Lluch i el Casino, ven tots els mobles i objectes que es troben en el 
Casino, i també una peça de terra plantada de ceps situada al lloc anomenat "Pedra Blanca", al costat del 
Passeig del Cementiri del Masnou, per a destinar-ho a Camp d'Esports. Aquest terreny li pertanyia per compra a 
Jaume Pagès i Pagès. A canvi d'aquestes cessions i vendes, Francesc Maristany es fa càrrec del deute del 
Casino.

-

1930 1930Contracte de sotsarrendament atorgat per Francesc Maristany i Fàbregas a favor del Casino 
del Masnou

Joan Sanjuan i Oliver actua en nom del Casino. Francesc Maristany sotsarrenda a la societat Casino part de la 
finca coneguda com casa Fontanills ("Fontanilles"), situada al passeig Prat de la Riba, número 2, del Masnou. 
La dita finca ha estat arrendada per Francesca Amat i Castellar a Francesc Maristany i Fàbregas.

-

1930 1930Contracte de sotsarrendament de la llotja numero 0 del saló-teatre del Casino a favor de 
Francesc Maristany i Fàbregas i Gerard Maristany i Pons

Sotsarrendament durant 50 anys. Inclou certificat.

-
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Sèrie 301.02.01.00.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ Correspondència

1900 1950Plecs de paper de carta del Casino del Masnou

Papers en blanc. 9 plecs

-

1919 1919Carta de les hereves de Gerard Bosch i Alsina, propietari de la butaca número 110, per 
traspassar la propietat de la butaca a Francesc Maristany Fàbregas

-

1926 1926Carta de Miquel Pagès, president de la societat "Centre de Sports" a Francesc Maristany i 
Fàbregas per expressar l'agraïment per cedir gratuïtament el camp de futbol

-

1926 1926Reconeixement fet per Marcs Monteys i Banús, jornaler veí del Masnou, que la peça de terra 
coneguda com Camp de Futbol, situada al Masnou, és propietat de Francesc Maristany i 
Fàbregas

-

1964 1964Cartell de la revetlla de la Mercè de 23 de setembre de 1964 al Casino del Masnou

Hi canta el grup "The Cheyenes"

-

Sèrie 301.02.02.00.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ Socis

1903 1919Rebuts per venda i arrendament de butaques de Francesc Maristany i Fàbregas

3 documents

-

1904 1904Títol de propietat d'una butaca de Josep Cunill i Cuyàs -

1904 1904Títol de propietat d'una butaca de Mercè Cunill i Cuyàs

Es troba dins d'un sobre

-

1930 1930Títol de propietat de les butaques 87, 88, 89 i 90 de Carles Maristany i Pagès -

1930 1930Títol de propietat de la llotja número 8 de Carles Maristany i Pagès -

1936 1936Títol de propietat de la llotja número 10 de Francesc Maristany i Fàbregas -

1945 1945Document del carnet de soci de Carles Maristany i Pagès del Casino de Masnou -

Sèrie 301.02.03.00.00

DatesTítol / Descripció 

ADMINISTRACIÓ Comptabilitat

1902 1908Llibre de comptes i pagaments del Casino del Masnou -

1903 1916Rebuts per amortització de bons de Francesc Maristany i Fàbregas

15 documents

-

1904 1944Rebuts per l'arrendament de butaques de Carles Maristany i Pagès

2 documents

-

1909 1930Llibre de comptes del Casino del Masnou -

1918 1924Llibre major d'emissió de bons de la Societat del Casino de Masnou -
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1923 1926Llibre major del Casino del Masnou -

1932 1935Llibre diari del Casino del Masnou -

1949 1949Rebut per l'arrendament de butaques de Francesca Garcia i Cunill, vídua de Maristany -

Sèrie 301.03.00.00.00

DatesTítol / Descripció 

ACTIVITATS

1919 1947Programes de concerts -

1935 1992Programes d'activitats i cartells -

1935 1992Programes de cinema -

1944 1944"Casino Masnou 1904-1944"

Llibret sobre la història del Casino. Inclou fotografies.

-
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