Mapes de patrimoni cultural

El Casino
Patrimoni immoble
Edifici
Fitxa
Número d'element: 08118/120
Lloc/adreça: Carrer Barcelona, 1
Emplaçament:
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Ús actual: Lúdic
Titularitat: privada
Autor: Bonaventura Bassegoda i Amigó
Any: 1904
Estil: Gòtic, Modern, Contemporani, Modernisme, Popular
Segle: XVI-XX
Estat conservació: bo
Protecció: legal. BCIL (PGOM 1992 i Llei 9/93 del Patrimoni)
Núm. inventari Generalitat: Si (IPA 8627 i 8629 )
Accés: fàcil
Fitxes associades: Platanar Del Casino (platanus Hybrida) (08118/191)
Data registre: 14-01-2010
Data modificació:
Autor fitxa: Jordi Montlló Bolart

Descripció
L'edifici té diversos cossos, ordenats al voltant d'un espai lliure arbrat i de l'antiga
masia de Can Fontanills. D'aquest primer mas, es conserva la planta baixa amb la porta
d'accés i una de les finestres gòtiques de la façana. Una part de la nova construcció
engloba una antiga torre de defensa i en reprodueix les finestres originals.
Al costat dret hi ha l'entrada al Casino i la Rotonda, amb una terrassa superior
semicircular. A l'esquerra de la masia hi ha el Teatre, amb nombroses portes a la planta
baixa, voltades d'amples motllures. Al pis superior hi ha finestres coronelles
d'inspiració gòtica i, a la part del "hall", uns grans finestrals d'arc escarser amb vitralls

policromats. El teatre consta d'una platea amb llotges laterals a la planta baixa i una
balconada correguda semicircular sostinguda per columnetes de ferro colat.
Destaquen les motllures, decoracions i plafons de guix dels sostres i les baranes de
ferro forjat i les làmpades. També cal destacar elements interiors com la llar de foc , el
sostre de fusta i les decoracions de les finestres datades al segle XVIIIObservacions: El
mas tenia una torre de guaita de planta quadrada al costat.
Història
Seu de la societat recreativa i cultural El casino, fundada l'any 1875. Fou projectada per
Bonaventura Bassegoda i edificada entre 1903-1904 a tocar de l'antiga masia de Can
Fontanills, coneguda com el Mas Vell, que va quedar integrada dins el conjunt. Les
obres van ser finançades pel mecenes local Pere-Guerau Maristany i Oliver, que es
dedicava al comerç de vins amb ultramar, en terrenys de Miquel Amat i Lluch.
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Platanar del Casino (Platanus hybrida)
Número d'element: 08118/191
Lloc/adreça: Carrer Tomàs Vives, 36
Emplaçament:
Àmbit: Patrimoni natural
Tipologia: Zona d'interès
Ús actual: Ornamental
Titularitat: privada
Estat conservació: bo
Protecció: inexistent
Núm. inventari Generalitat:
Accés: restringit
Fitxes associades: El Casino (08118/120)
Data registre: 11-03-2010
Data modificació:
Autor fitxa: Jordi Montlló Bolart

Descripció
Conjunt d' arbres (25 peus) situats en el pati particular de l'entitat El Casino utilitzats
com a ornamentals per tal de proporcionar ombra al pati durant els mesos d'estiu. Es
tracta d'un arbre caducifoli, corpulent i amb una capçada arrodonia, molt ampla. El
tronc és recte, amb l' escorça prima de tons verds grisosos que forma petites plaques
irregulars que acostumen a caure durant tot l'any. Els fruits són petits i nombrosos,
agrupats de dos en dos, en forma de boles d'uns 4 cm. de diàmetre. Floreixen a
principis de la primavera i fructifiquen a finals d'estiu. Les fulles són grans, de tres a
cinc lòbuls dentats. Del pecíol llarg i en forma de pita, surten tres nervis principals.
En conjunt, mesuren entre 13 i 17 metres d'alçada total,l'amplada de capçada pot
arribar a 13 metres.
Història
Aquest arbre en condicions òptimes, pot arribar a viure 300 anys. Malgrat tractar-se
d'un arbre de ribera, el trobem sovint plantat com a ornamental de parcs i carrers, ja
que suporta força bé la pol·lució atmosfèrica.
Aquests arbres acostumen a ser aixopluc de moltes espècies d'ocells com el pardal, la
garsa, la cadernera o el verdum. En els més vells, a peu de carreteres fins i tot, poden
fer-hi niu algunes espècies de rapinyaires nocturns, com el xot i el mussol.
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