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EL CASINO          DELS NOIS



Explicarem la història del casino dels Nois 
o del casino la Constància.

Casino dels Nois a principis del segle XX.

AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Editor: Àngel Toldrà)



Al passeig, al davant del mar hi trobem el 
casino dels Nois. És de color groc, és molt 

vistós i molt diferent dels altres edificis. 



I dels altres casinos que també hi havia al 
passeig. A Sant Feliu hi va haver 5 casinos i 1 
ateneu.

Vista del 
primer 
edifici del 
casino 
Guixolense
a principis
del segle
XX.
AMSFG. 
Col·lecció
Municipal 
d’Imatges
(Editor: 
Àngel
Toldrà
Viazo)



El 1851 es va fundar la societat el casino dels Nois o 
de la Constància. Però no tenien prou diners per 
construir un edifici i van haver d’esperar uns anys 
abans de poder fer-lo.

Casino dels Nois
abans de la 
segona
ampliació, el 
1928.

AMSFG. 
Col·lecció
Espuña-Ibáñez 
(Editor: Àngel
Toldrà Viazo) 



I…per què van fer un edifici així?



Doncs que a Sant Feliu de Guíxols cada vegada hi 
havia més fàbriques de suro. Molta gent va venir a 
treballar. Entre 1860 i 1900 la població va passar de 
5.487 veïns a 11.333.

Fàbrica de 
suro a 
principis del 
segle XX.

AMSFG. 
Col·lecció
Olga Vilossa
(Autor: 
Amadeu
Mauri)



La ciutat va créixer cap al barri de l’Estació 
i el barri de l’Eixample.

Plànol
elaborat per 
Rosa Maria
Bordas 
Rourich. 



També van fer el passeig del Mar aprofitant 
la platja. Les famílies benestants hi van 
construir cases molt gran i maques.

Vista del 
passeig
del Mar 
entre 1890 
i 1895.
AMSFG. 
Col·lecció
Municipal 
d’Imatges
(Autor: 
Valentí
Fargnoli)



Per poder transportar el suro van procurar 
tenir bones comunicacions. Van construir 
un tren de Sant Feliu a Girona.

Estació de 
Sant Feliu de 
Guíxols als
anys 60.
AMSFG. 
Col·lecció
Espuña-
Ibáñez (Autor: 
Jordi Rabell)



Vaixells
fondejats
al racó de 
Llevant al 
final del 
segle XIX.
AMSFG. 
Col·lecció
Espuña-
Ibáñez 
(Autor: 
Ricard
Mur)

També van construir un port per als vaixells 
per a poder transportar el suro arreu del 
món.



A les fàbriques treballaven moltes hores. 
Quan no treballaven, els agradava reunir-
se per passar-s’ho bé i  també per adquirir 
coneixements.

Fàbrica de 
suro a 
principis del 
segle XX.

AMSFG. 
Col·lecció
Olga Vilossa
(Autor: 
Amadeu
Mauri)



Els agradava la cultura i que tots els nens 
anessin a l’escola. 

Casino dels
Nois al 
davant de 
la casa 
Patxot, a 
principis del 
segle XX.

AMSFG. 
Col·lecció
Espuña-
Ibáñez 
(Editor: 
Àngel
Toldrà)



Les cases on vivien eren petites. Per això necessitaven 
un lloc per trobar-se. Van construir un casino al 
passeig, on hi havia cases de gent benestant.

Casino dels
Nois abans
de la 
segona
ampliació, 
el 1928.

AMSFG. 
Col·lecció
Espuña-
Ibáñez 
(Editor: 
Angel Toldrà
VIazo) 



Què s’hi feia als 
casinos?

Detall de la façana del Casino dels Nois l’any 2000.
AMSFG. Fons Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
(Autor: Jordi Gallego)



Llegien els diaris 
i comentaven 
entre ells les 
notÍcies. En 
aquell temps, no 
tothom sabia 
llegir i escriure. 
Per això algú 
llegia el diari en 
veu alta. 
També es feien 
debats i tertúlies. 



Llegien llibres. El casino dels Nois tenia 
una biblioteca  molt important. A casa 
no tenien llibres perquè eren molt cars 
i no en podien comprar. 

Detall de la 
biblioteca del casino 
dels Nois als anys 90, 
quan estava en 
funcionament.
AMSFG. 
Col·lecció Municipal 
d’Imatges 
(Autor: desconegut)



Molta gent important visitava aquesta 
biblioteca quan venia a Sant Feliu. L’any 
1930 tenia 2.552 llibres. Amb la dictadura 

van treure 48 llibres prohibits. Ja no van 
comprar més llibres. 

Detall de la 
biblioteca del 

casino dels Nois 
als anys 90, quan 

estava en 
funcionament.

AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges 

(Autor: 
desconegut)



Cada setmana 
organitzaven 

concerts i balls

Ball  per la Festa Major a Palamós 
a principis dels anys 30. AMSFG. 

Fons Montserrat Salvador. 
Autor: desconegut.



Els balls d’abans 
eren molt diferents 

dels d’ara.

Balls a finals del segle XIX en locals 
no identificats. AMSFG.

Fons Cassià Costal. 
Autor: desconegut.

Ball de Festa Major al passeig del 
Mar amb l'orquestra Plateria. 1983. 
AMSFG. 
Fons El Punt Avui. 
Autor: desconegut.



En aquesta invitació 
podeu llegir els 

noms d’alguns dels 
balls que ballaven.

En sabrieu ballar 
algun?

AMSFG. Col·lecció Antoni Vidal.



Al casino també 
organitzaven balls de 
disfresses per passar-
s’ho bé.

Invitació al ball  de Carnaval de 1886 
del casino La Constància
AMSFG. Col·lecció Antoni Vidal Arxer
(Autor: desconegut)



Feien unes invitacions molt maques!

AMSFG. Col·lecció Antoni Vidal.



AMSFG. Col·lecció Antoni Vidal.



També feien balls de disfresses per Carnaval.

AMSFG. Col·lecció Antoni Vidal.



AMSFG. Col·lecció Antoni Vidal.



Per la Festa 
Major tocaven 

sardanes al 
passeig. Hi 

havia molta 
gent.

Vista de la terrassa del casino la Constància, plena de 
gent, durant una ballada de sardanes al passeig, als 

anys 20.
AMSFG. Fons Francesc Llorens 

(Autor: Francesc Llorens)



Muntaven un envelat a la platja. Cada 
societat en tenia un i el posava cada any 
al mateix lloc.

Muntatge d’un 
envelat, 
AMSFG. 
Col·lecció Neus 
Casellas .
(Autor: 
desconegut)



Els envelats es veien molt bé des del 
passeig.

Noies 
assegudes a la 
terrassa del 
casino dels 
Nois amb un 
envelat al fons, 
1915
AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges 
(Autor: 
desconegut)



D’on ve el nom de 
casino dels Nois?

Casino dels Nois.
Autor: Rosa Maria Bordas
Rourich, 2015



Tothom el coneix com a casino dels Nois perquè va 
ser fundat per obrers i només els homes podien ser 
socis.
El casino dels propietaris de les fàbriques, en canvi, 
es deia casino dels Senyors. 

Detall de la 
façana del 
casino dels 
Nois l’any 
2000.
AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges 
(Autor: Àngel 
Toldrà Viazo)



El nom oficial 
és Nou Casino 
la Constància. 
El podem llegir
a la porta i a la 

façana. 

Detall de la 
façana del 
casino dels 
Nois l’any 
2000.
Autor: Rosa 
Maria 
Bordas
Rourich, 
2015.



Quina és la història del casino dels Nois?

Vista del passeig del Mar i la torre del Nou Casino a Constància. 1889-1920. 
AMSFG. Fons Espuña-Ibáñez. Autor: Luciano Roisin.



Després de la seva fundació, el 1851, la societat va 
canviar de local i van estar en 10 llocs diferents.
Al cap de més de 30 anys van decidir fer l’edifici al 
passeig del Mar. Era l’any 1888.

Edifici del casino 
dels Nois construït
el 1888-1889. 
Després el van 
ampliar.

AMSFG. Col·lecció
Antoni Vidal Arxer
(Autor: 
desconegut) 



El primer edifici era així. Tenia una lluerna
per tenir llum i ventilació

Façana principal del casino la Constància corresponent al projecte de 
General Guitart, realitzat l’any 1888.

AMSFG. Fons Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols



Casino  la Constància, 1890-1899
AMSFG. 
Fons Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols. 
Col·lecció Espuña-Ibáñez.
Autor: Jaume Bertran González.



Plànols corresponents al projecte 
d’ampliació de l’any 1899, realitzat per 
Manuel Vega i March.
Es construí la torre i la façana del 
passeig dels Guíxols
AMSFG. 
Fons Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols

L’any 1899, el van ampliar i van fer la torreta que 
es troba al centre del passeig.



Al principi tenia 40 socis, però el 1928 en 
va arribar a tenir 960. Per això el van tornar 

a ampliar. Ara en té 230.

Rambla del Portalet i casino dels Nois a principis de la dècada dels 
noranta.

AMSFG. Fons Joaquim Bigas Quintana (Autor: Joaquim Bigas)



Façana del 
casino la 

Constància 
abans de la 

reforma. 
1889. 

Fons: Enric 
Figueras 

Ribas. 
Autor: 

desconegut.

Aquí podeu veure les 
diferències entre  els tres 

edificis.

Nou Casino la Constància després de la     
darrera ampliació. 1928-1930.

Fons: Carme Arxer. Autor: desconegut.

Vista del Nou Casino la Constància. 1920-1930. 
Fons Francisco Molinas Oliu. Autor: desconegut.



Detall de la torre o mirador del casino 
dels Nois l’any 2000.
AMSFG. Fons Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols 
(Autor: Jordi Gallego)

És d’estil modernista, 
perquè volien que 
estigués a l’alçada de 
les cases senyorials que 
hi havia al passeig.



Van fer un edifici molt original. Van prendre com a 
model els edificis de l’Exposició Universal de 
Barcelona l’any 1888. Eren d’estil historicista, 
recuperant l’estil mudèjar.

Pavelló dissenyat
per Antoni Gaudí
per a l’Exposició
Universal. 



Detall de la torre la façana del 
casino dels Nois.
Autor: Rosa Maria Bordas
Rourich, 2015



Detall de la 
decoració de les 
parets.

Detall de la façana del casino 
dels Nois.
Autor: Rosa Maria Bordas
Rourich, 2015



I de les finestretes.



Fa una anys 
van estar a 
punt 
d’enderrocar-
lo, com 
moltes cases 
del passeig i
com el casino 
dels Senyors.

Enderroc de la segona seu del casino Guixolense l’abril de 
1976.
AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges 
(Autor: desconegut)



Però la gent va protestar i van aconseguir 
salvar-lo. Ara és un edifici protegit.

Passeig del Mar i casino dels Nois. Autor: Rosa Maria Bordas Rourich, 2014



Per això la gent 
d’avui en dia té la 
sort de seguir 
gaudint-ne…

Retrat d’un grup de noies 
a la terrassa del casino la 

Constància. 
AMSFG.

Fons Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols.

Autor: desconegut.

…com la 
d’abans.



FI

El casino dels Nois. Autor: Jordi Gallego.


