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Al 1883 s’inaugurà el Centre Recreatiu conegut com a Casino. El 31 d’agost de l’any
anterior l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes aprovava la seva construcció a la “Plaza
de la Constitución” (actual Plaça Marcer), entre els carrers Comerç i Carrer Nou.
Aquest mes us presentem l’expedient de sollicitud de construcció de la seu social del
Centro Recreativo, associació de propietaris de Sant Pere de Ribes, presidit al 1882
per Cristòfol Montaner.
L’edifici, actualment inexistent, va patir diverses reformes, una d’elles al 1912 en que
fou remodelat i convertit en cinema. Després de la Guerra Civil va ser l’únic cinema en
funcionament al municipi; al 1943 va patir un incendi i es remodelà la sala, projecte de
la qual fou encarregat a Manel Puig i Janer.
Al 1964 s’enderrocà l’edifici per construir habitatges, als locals s’hi construí una nova
sala de cinema que obrí al 1977 amb el nom de Cine Casino.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.06.07.1 Llicències d’obres particulars
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: “Construcción edificio social de la Sociedad del Centro Recreativo” Atribuït.
Data: 29 d’agost de 1882.
Volum i suport: Un expedient de dos folis i dos plànols, paper.
Àrea de context:
Nom del productor(s): Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut Expedient pel qual Cristobal Montaner, com a president de la
Sociedad del Centro Recreativo, sollicita a l’Ajuntament la construcció d’un
edifici social al carrer Comerç cantonada amb carrer Nou.
Sistema d’organització: Ordenat cronològicament.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació
permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
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Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
Instruments de descripció: Inventari elaborat per Laura Tomàs Sánchez i Jesús
Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport electrònic, no consultable
pels usuaris de l’arxiu.
Àrea de documentació relacionada
Existència i localització dels originals: Es conserva a l’AMSPR.
Documentació relacionada: Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament.
Bibliografia: Josep-Lluís Palacios. Sant Pere de Ribes. Recull d’informació sobre
el municipi. Ajuntament de Sant Pere de Ribes,1999.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 30 d’octubre de 2017.
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, 2007.
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