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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Codi de referència 
   
Codi país  CAT  Codi arxiu   SAMLM Codi 701.000 
 
1.2. Nivell de descripció  
 
Inventari de fons documental d’associacions i entitats 
 
1.3. Títol 
 
FONS ASSOCIACIONS i ENTITATS. CASINO INDUSTRIAL – CASINO LLORETENSE 
(I) 
 
1.4. Dates de formació  
 
-Dates de creació i agregació: 1858 / 1939 
 
1.5. Volum i suport      
 
-Documentació textual: 19 registres 
 
TOTAL: 0,40 ml (4 capses normalitzades) 
 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
 
2.1. Nom(s) del(s) productor(s)    
 
Casino Industrial - Casino Lloretense (I) 
 
2.2. Història de l´organisme / Biografia del productor 
 
L’11 de desembre de 1858 el governador de Girona va aprovar els estatuts de la societat 
recreativa que portava com a nom Casino Lloretense. D’aquesta entitat es conserva 
poca informació. No se sap per quins motius, es va extingir pels voltants de 1866. Però, 
el 28 de novembre del mateix any 1866, es reuneixen 33 socis fundadors per a crear el 
Casino Industrial. No obstant això, en el llibre més antic del Casino Industrial, on 
s’esmenta la constitució de l’entitat, ja comença amb 14 fulls arrencats i, a més a més, 
a la coberta del llibre de comptabilitat hi diu Libro de cuentas, entradas y salidas del 
Casino Industrial, tot i que a dins hi posa Libro de cuentas, entradas y salidas del Casino 
Lloretense, i també en aquest llibre hi ha 16 pàgines arrencades. Tot plegat, fa pensar 
que les pàgines arrencades devien referir-se al Casino Lloretense i que, en fundar-se la 
nova entitat, es va aprofitar el mateix llibre per fer-hi les anotacions corresponents. 
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Cal tenir present que, si bé l’entitat Casino Lloretense creada l’any 1858 fou continuada 
pel Casino Industrial, més tard, una altra entitat anomenada Círculo Lloretense, que 
s’havia fundat l’any 1885, va canviar el seu nom cap a l’any 1930 i va passar a 
anomenar-se Casino Lloretense, però sense que hi hagi cap mena de continuïtat entre 
ambdues entitats que portaven el mateix nom [...]. 
 
El Casino Industrial estava situat al passeig del Mar [ara passeig Verdaguer] i ocupava 
la planta baixa i el pis d’un senyorial immoble de la família Llobet. Amb el temps, hi 
hauria una segregació i el Casino Industrial pròpiament dit (o casino de baix) quedaria 
instal·lat a la planta baixa, i en el primer pis hi hauria el casino dels senyors o casino de 
dalt. El nom oficial d’aquest segon era de Círculo Lloretense. 
 
Els casinos tenien cura d’organitzar festes i balls. En aquesta darrera activitat, però, no 
tenien l’exclusiva. A Lloret hi havia en aquells temps, altres llocs: La Nyerra, El Flam i 
La Solidez.  
 
El Casino creava una mena de comissions de joves per organitzar els balls i, sobretot, 
els envelats. Així es parlava de La Juventud Lloretense o de La Unión Lloretense. 
 
La guerra civil espanyola va trencar l’activitat del Casino Industrial justament quan 
aquest estava gestionant l’adquisició d’un immoble de propietat – la casa Pujol. 
Mentrestant, la societat s’havia separat del Círculo Lloretense i s’havia hostatjat al local 
de la Rambla Barnés, núm. 8. Tenia diverses seccions, una d’elles la teatral. El jovent 
que hi assistia era més aviat catalanista i progressista. Aquest fou el drama de 
l’esmentat casino. Perquè si bé, en esclatar la guerra civil, no va trobar cap obstacle, 
mentre en canvi, el Círculo Lloretense era mirat com a reducte carca i els revolucionaris 
s’incautaven aviat del local, després de la guerra succeí el contrari, i el Casino Industrial 
fou titllat de rojizoide i incautat pels franquistes. A partir d’aquell moment, el Casino 
Lloretense – continuació del Círculo- fou l’únic centre social de Lloret. 
 
A finals de 1943, els germans Llobet, propietaris de l’immoble, el venen a la família Clua 
i aquesta el reclama. Després del plet corresponent, el Casino ha de marxar, i una colla 
d’afiliats contraris a l’extinció compren un local pròxim i creen l’anomenat Casinet o Club 
Marina (1955), que sobreviu encara actualment (DOMÈNECH, 1992: 54-55). 
 
Com bé diu el primer article dels estatuts, el Casino Lloretense tenia per objecte el lícito 
recreo de los socios, proporcionando lectura de periódicos y pasatiempos de juegos 
permitidos por la ley [...]. Estava obert des de por la mañana hasta las once de la noche 
[...]. El govern civil va fer incloure als estatuts que en el casino está absolutamente 
prohibido tratar de política, ni religión, ni ocuparse de la marcha del gobierno [...], i que 
a l’hivern havia de tancar una hora abans. L’afiliacio estava reservada a homes majors 
de setze anys. Tot i això, als estatuts del nou Casino Industrial, del 1887, llegim que 
podrán ser invitadas todas las jóvenas [sic] de esta villa con tal que su padre no haya 
sido expulsado de la Sociedad [...]. Això responia al fet que el Casino organitzava també 
vetllades musicals i balls, als quals podien participar les dones sempre i quan no 
tinguessin cap home a la família que no estigués afiliat al Casino. És a dir, les dones no 
hi podien assistir si el pare, el marit, el germà o el fill adult no hi estaven afiliats, però si 
eren solteres o vídues sense cap home a la família sí. 
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2.3. Història arxivística 
 
La documentació del Casino Industrial es va a anar desant a les diferents seus de 
l‘entitat en el transcurs de la vida associativa. 
 
2.4. Dades sobre l’ingrés 
 
Aquest fons documental formava part de la documentació inicial transferida des de 
l’Ajuntament en començar a funcionar el Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar 
(SALM) l’any 1992. 
 
 
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
3.1. Abast i contingut informatius 
 
Del Casino Lloretense només es conserven els estatuts, aprovats l’any 1858 pel 
governador civil de Girona. Contràriament, però, del Casino Industrial es conserva força 
més documentació: estatuts, reglaments, actes, comptes, registres d’afiliació. De 
l’anàlisi de la documentació del Casino Industrial se’n desprèn que l’antecedent més 
immediat va ésser-ne el Casino Lloretense i, per aquest motiu, s’ha optat per incorporar-
ne els estatuts a dins el fons documental del Casino Industrial. 
 
3.2. Sistema d’organització 
 
La documentació és encapsada en capses normalitzades i es troba en bones condicions 
de conservació en els dipòsits del Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar. La 
documentació està desada en capses normalitzades. 
 
L’organització documental s’ha fet seguint un quadre de classificació de caràcter 
funcional. 
  
3.3. Avaluació, tria i eliminació 
 
Se n’ha fet un procés de tria i eliminació només en el cas de l'existència de còpies 
múltiples d’alguns dels documents donats. 
 
3.4. Increments documentals 
 
Hi ha la possibilitat que es produeixin en un futur. 
 
 
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 
4.1. Condicions d’accés 
 
La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de 
conservació. 
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4.2. Condicions de reproducció 
 
Es permet la reproducció amb mitjans reprogràfics sempre i quan se’n faci un ús sense 
ànim de lucre i es respecti la integritat física de la documentació. 
 
4.3. Llengua i escriptura 
 
La pràctica totalitat de la documentació està redactada en català i castellà en alfabet 
llatí. 
 
4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics 
 
La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de divuit graus 
Celsius i una humitat relativa del cinquanta per cent.  
 
En general es troba en bon estat de conservació. L’accés a la documentació es pot fer 
de manera directa. 
 
4.5. Instruments de descripció 
 
Hi ha un inventari, en suport paper, disponible a la biblioteca auxiliar del SAMLM. 
Tanmateix, l’inventari és consultable a pantalla d’ordinador mitjançant una base de 
dades informàtica i mitjançant la pàgina web del Servei. 
 
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
5.1. Existència i localització dels originals 
 
La major part de la documentació dipositada és original. 
 
5.2. Existència i localització de còpies 
 
No consta l’existència de còpies de la documentació dipositada. 
 
5.3. Documentació relacionada 
 
Aquest servei d'arxiu conserva altres fons documentals relacionats: 
 
607.000 Joan Domènech i Moner 
702.000 Club Marina Casinet – Casino Lloretense (II) – Círculo Lloretense 
 
5.4. Bibliografia 
 
DOMÈNECH i MONER, Joan 
 

1982. Història dels casinos de Lloret. Publicació n. 1 del Club Marina, Casinet, 
Lloret de Mar. 
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1992. Lloret de Mar. Quaderns de la Revista de Girona, n. 38, sèrie Monografies, 
n. 21. Diputació de Girona. 

 
 
6. ÀREA DE NOTES 
 
6.1. Notes 
 
No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir. 
 
 
7. ÀREA DEL CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 
7.1. Autoria i dates 
 
-Classificació, descripció i inventari inicial: Joaquim Daban i Massana (maig 1993) 
-Primera actualització de la descripció: Joaquim Daban i Massana (novembre 2005) 
-Segona actualització de la descripció: Jordi Padilla Delgado (primer trimestre 2022) 
 
Supervisió general: Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM 
 
7.2. Fonts 
 
La font fonamental emprada per a la descripció ha estat el contingut del propi fons i la 
següent bibliografia indicada al punt 5.4. 
 
7.3. Regles i convencions 
 
La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de 
Catalunya (NODAC), redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya i la Subdirecció general d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
701.000- CASINO INDUSTRIAL – CASINO 

LLORETENSE (I) 
 
 
1000.- ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 1100.- Estatuts i reglaments 

 1200.- Llibres actes 

 1300.- Gestió afiliació 

 1400.- Diversos 

2000.- ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 
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Inventari del fons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

701.000 Casino Industrial – Casino Lloretense (I) 
 



INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

CASINO INDUSTRIAL - CASINO LLORETENSE (I)701

000

ASSOCIACIONS I ENTITATSFONS

1100 ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / ESTATUTS I REGLAMENTS /  /

701.000.1100SS

1858

TEXTUAL / PAPER / DOSSIER

066.199.007

Estatuts

Casino Lloretense

1902

TEXTUAL / PAPER / DOSSIER

066.199.005Estatuts

1934

TEXTUAL / PAPER / DOSSIER

066.199.002

Inclou esborrany

Estatuts

1887

TEXTUAL / PAPER / DOSSIER

066.199.006

Text incomplet

Estatuts

1908

TEXTUAL / PAPER / DOSSIER

066.199.003

Reforma i proposta presentada per junta, 2 UT

Estatuts

1908

TEXTUAL / PAPER / DOSSIER

066.199.004Reglament reformat de funcionament intern

1



INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

CASINO INDUSTRIAL - CASINO LLORETENSE (I)701

000

ASSOCIACIONS I ENTITATSFONS

1200 ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / LLIBRES ACTES /  /

701.000.1200SS

1925 - 1932

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.198.003

Llibre actes de sessions de junta directiva

Actas

1932 - 1939

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.198.004

Llibre actes de sessions de junta directiva. En blanc des
de p. 75

Actas

1902 - 1919

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.198.005

Llibre actes de sessions de junta general

Actas de juntas generales

1902 - 1909

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.198.001

Llibre actes de sessions de junta directiva

Actas de sesiones de Junta directiva

1866 - 1888

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.197.003

Llibre actes de sessions de juntes directiva i general.
Primeres pàgines arrencades. Probablement llibre
reaprofitat de Casino Lloretense I

Acuerdos. Copia

1909 - 1925

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.198.002

Llibre actes de sessions de junta directiva

Libro de Actas de Junta directiva

1888 - 1902

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.197.004

Llibre actes de sessions de juntes directiva i general

Libro de acuerdos. Casino Industrial

2



INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

CASINO INDUSTRIAL - CASINO LLORETENSE (I)701

000

ASSOCIACIONS I ENTITATSFONS

1300 ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / GESTIÓ AFILIACIÓ /  /

701.000.1300SS

1921 - 1928

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.197.001

Llibre registre altes afiliació de número o domiciliats a
Lloret

Casino Industrial. Registro General de Socios de
Número

1921 - 1928

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.197.002

Llibre registre altes afiliació de transeünts o no
domiciliats a Lloret

Casino Industrial. Registro General de Socios
Transeuntes

3



INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

CASINO INDUSTRIAL - CASINO LLORETENSE (I)701

000

ASSOCIACIONS I ENTITATSFONS

1400 ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL / DIVERSOS /  /

701.000.1400SS

1858 / 1939

TEXTUAL / PAPER / DOSSIER

066.199.001

Correspondència, inventaris, certificats, contractació

Dossier documentació diversa

4



INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

CASINO INDUSTRIAL - CASINO LLORETENSE (I)701

000

ASSOCIACIONS I ENTITATSFONS

2000 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA /  /  /

701.000.2000SS

1902 - 1938

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.196.002

Llibre comptabilitat. En blanc des de p. 264

Casino Industrial. Libro de cuentas

1867 - 1888

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.196.001

Llibre comptabilitat. A primera pàgina inclou anotació
Libro de cuentas, entradas y salidas del Casino
Lloretense. Més endavant s'hi especifica que es tracta

Libro de cuentas, entradas y salidas del Casino
Industrial

1888 - 1901

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.198.006

Llibre major comptabilitat. En blanc des de p. 121

Mayor

5
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