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1. Introducció 
 
 El Casino de Manresa és un edifici modernista de principis del segle XX situat al passeig Pere III, al bell 
mig de la ciutat, formant un conjunt d’obres arquitectòniques modernistes concebudes pel mateix arquitecte, 
Ignasi Oms i Ponsa.  
 
 El motiu de l’elecció d’aquest projecte és el fet que aquest edifici fins a principis de la dècada dels 90 
presentava un estat ruïnós i d’abandonament gairebé total. Aquest destí també el compartia amb l’antic teatre 
Kursaal, un altre edifici emblemàtic de la ciutat i a tocar del Casino, conformant un panorama que desmereixia 
molt el centre de la ciutat. Sempre m’havia envaït un sentiment de pena al veure aquests dos grans edificis amb 
unes formes tant singulars, tractant-se de Manresa, i alhora amb un aspecte tant nefast. Des de que vaig veure 
començar les obres per a la seva rehabilitació tenia una curiositat que finalment he pogut satisfer elaborant 
aquest projecte final de grau. 
 
 El projecte es divideix en cinc grans punts que repassen tota la història de l’edifici i on aporto propostes 
per tal de millorar l’edifici actual. Aquests punts són: 

- L’edifici original, on s’estudia tots els fets que van determinar la construcció de l’edifici, i on es segueix la 
història de l’edifici fins a la primera intervenció. 

- La primera intervenció, com a mesura d’emergència degut a l’estat de conservació de l’edifici. És un punt 
més curt però marca un punt d’inflexió molt important a la història de l’edifici. 

- La segona intervenció, que aconsegueix instal·lar una biblioteca comarcal i un Centre Cultural a un edifici 
ruïnós, conservant en gran part el singular atractiu visual de l’edifici original. 

- La valoració constructiva de la segona intervenció, on aquestes es valoren i s’analitzen els canvis respecte 
el projecte original de rehabilitació. 

- L’anàlisi de l’edifici actual, observant el funcionament actual de l’edifici i realitzant-ne una valoració. 
 

Així doncs, amb aquest projecte final de grau es vol conèixer profundament l’edifici, però també la ciutat, 
les solucions constructives emprades a principis del segle passat, les tècniques modernes de rehabilitació per tal 
de tenir un coneixement el més gran possible per a solucionar els processos patològics que sorgeixin en edificis 
existents, tinguin o no caire monumental, i aprendre a valorar el funcionament d’un edifici amb un notable grau 
de complexitat. 
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2. El Casino de Manresa, l’obra original (1906) 
 
 En aquest punt es situa geogràficament l’emplaçament del Casino i es contextualitza des d’un punt de 
vista històric, tot repassant l’evolució de la població, l’economia, el transport, l’urbanisme i els successos que han 
marcat històricament la ciutat per tal de comprendre el motiu de la decisió de construir un edifici com el que es 
presenta. S’elabora amb dades de l’edició digital de l’Enciclopèdia Catalana i  amb dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Centre d’Estudis Demogràfics. 
 
 
2.1. Emmarcament geogràfic 
 
Ciutat de Manresa  
 Manresa és un municipi i a la vegada ciutat capital de la comarca del Bages. Està estructurada a partir del 
riu Cardener, que conflueix amb el riu Llobregat pocs quilòmetres més endavant, té una extensió de 42 
quilòmetres quadrats i una població total de 76.209 habitants a dia 1 de gener de 20101. Es tracta d’una població 
amb més de mil anys d’història, com demostra un diploma reial datat del 889 en el que se’n feia referència2. 
 
 Manresa gaudeix d’una posició cèntrica en el territori català que li ha permès des dels seu orígens 
adoptar el rol de nexe entre poblacions. Avui en dia aquest fet s’evidencia amb el reguitzell vies de transport, 
tant carreteres com línies de ferrocarril, que sorgeixen, finalitzen o transcorren per Manresa.  
 
 A la figura 2.1.1. es pot apreciar la ubicació de Manresa al conjunt de Catalunya i a la 2.1.2. una visió 
general d’aquesta on es poden visualitzar barris i agrupacions de cases perifèriques com el Xup, Sant Pau, 
Viladordis, Santa Caterina, els Comtals, el Poal, el Guix, entre d’altres, així com la població veïna de Sant Joan de 
Vilatorrada. També es pot apreciat el seu creixement al llarg del riu Cardener, la varietat de carreteres que la 
voregen i els nombrosos polígons industrials que es desenvolupen al seu voltant. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Institut d’Estadística de Catalunya. www.idescat.cat 

2
 Enciclopèdia Catalana. www.enciclopedia.cat 

Població   
  
 A la figures 2.1.3. i 2.1.4. es mostra l’evolució de la població de Manresa i de Catalunya del 1787 fins al 
2010, d’on es poden extreure algunes conclusions. Cal aclarir que les dades de població des de 1717 fins a 1981 
pertanyen a la població de fet, que inclou presents i transeünts, segons el cens de població. En canvi, les dades 
des de 1991 fins a l’actualitat pertanyen a la població de dret, segons el padró municipal, que pertanyen a la 
població present i absent. 
 

 
 
 
  
 La població de Manresa ha experimentat un ràpid 
creixement des del segle XVIII fins l’actualitat, passant dels 
8.421 habitants de 1787 als 76209 en poc més de 250 anys, al 
2010, suposant un increment de poc més de nou vegades la 
població total. D’altra banda, la població de Catalunya ha 
experimentat un augment en proporció gairebé idèntic, de 
829.615 als 7.512.381 habitants en el mateix període de temps. 
 
 On sí es poden trobar diferències és en el ritme de 
creixement experimentat a cada territori, on els moments de 
bonança econòmica i de crisi es desenvolupen més 
intensament a Manresa que a la resta del territori català. 
 
 Moments tals com la Febre d’or (a les dues últimes 
dècades del segle XIX), la Gran Guerra juntament amb les 
explotacions mineres del Bages i la millora dels transports (a 
partir del 1910) i l’arribada massiva d’immigració cap a les 

zones industrialitzades a partir del 1950 suposen un clar augment demogràfic en el context manresà però no tant 
en el català. En canvi, l’arribada de la fil·loxera i la pèrdua de la colònia de Cuba a finals del segle XIX i el desgast 
del règim econòmic franquista ocasionen crisis molt més agudes a la ciutat que no pas al conjunt del territori 
català. 
 
 De totes maneres es pot apreciar que tant l’inici com el final del gràfic les dues línies es solapen, fet que 
evidencia uns creixements similars tot i les diferències intermèdies. 
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Figura 2.1.1. Mapa físic de Catalunya amb la senyalització de l’ubicació de la ciutat de Manresa. Font: Google Maps 

Figura 2.1.2. Mapa físic de Manresa amb la senyalització de l’ubicació del Casino. Font: Institut cartogràfic de Catalunya 

Figura 2.1.3. Evolució de la població de Manresa i Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia Cens Població a Manresa Població a Catalunya 

1787 8.421 829.615 

1857 15.264 1.652.291 

1860 16.193 1.673.842 

1877 18.537  1.752.033 

1887 22.685  1.843.549 

1900 23.252 1.984.115 

1910 22.036 2.099.218 

1920 27.305  2.355.908 

1930 32.151 2.731.627 

1940 36.381 2.915.757 

1950 40.252 3.218.596 

1960 52.216 3.888.485 

1970 57.846 5.107.606 

1981 67.014 5.956.414 

1991 66.879 6.059.494 

1996 64.385 6.090.040 

2001 63.929 6.361.365 

2006 71.772  7.134.697 

2010 76.209 7.512.381 

 Figura 2.1.4. Evolució de la població de Manresa i 

Catalunya. Font: Centre d’Estudis Demogràfics 
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2.2. Context històric  
 
 Aquest punt s’elabora a partir dels documents “La transformació de Manresa al segle XIX”, de Josep 
Oliveras i Samitier a la revista Dovella número 6, “Les muralles de Manresa”, de l’Ajuntament de Manresa, 
l’article de l’Enciclopèdia Catalana (edició digital) sobre Manresa, la pàgina web dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, i els llibres “Desenvolupament industrial i evolució urbana a Manresa: 1800-1870” i “La 
consolidació de la ciutat industrial: Manresa, 1871-1900”, de Josep Oliveras. 
 
Manresa a finals del segle XIX i als inicis del segle XX  
 Els anys anteriors a la construcció del casino van estar marcats per nombrosos canvis en tots els àmbits: 
econòmics, polítics, culturals, etc. que van desembocar en un ràpid creixement de la ciutat i una presa 
d’importància com el nucli urbà més important de la Catalunya central. Alhora constitueix el punt de trobada de 
totes les poblacions de la comarca i dels seus voltants, i també de nexe entre Barcelona i les ciutats costaneres i 
les localitats més muntanyoses, com Berga i Cardona, per exemple. 
 
Successos històrics 
 A principis del segle XIX s’inicia la guerra del Francès o guerra de la Independència (1808-1814), que té 
com a punts importants a Manresa la crema de paper segellat francès, els combats del Bruc de l’any 1808, la 
instal·lació el 1809 de la Junta Superior de Govern del Principat i diverses irrupcions de les tropes franceses a la 
ciutat. Aquestes van ésser cinc en total, entre els anys 1808 i 1812, incloent l’incendi que afectà a gran part de la 
ciutat dut a terme per a les tropes del General Jacques-Étienne MacDonald l’any 1811, amb un balanç total de 
713 vivendes destruïdes.  
 
 L’any 1827 es produeix l’aixecament contra Ferran VII degut a una conducta repressora poc contundent 
contra els liberals, l’anomenada guerra dels Malcontents. Llavors Manresa és nomenada seu  de la Junta 
Suprema Provisional de Govern del Principat de Catalunya per part dels partidaris de la revolta, però aquesta 
finalment  fracassa. 
 

En el transcurs de la primera guerra Carlina (1833-1840) Manresa adopta un paper totalment passiu, que 
tot i els precedents absolutistes de gran part de la població, de mode oficial es posiciona a favor de la causa de la 
Reina Isabel. A partir de l’aixecament exitós de 1868 contra la reina Isabel II a Manresa apareixen noves 
ideologies socials i polítiques, conformant un panorama format pels republicans democràtics, els republicans 
federals, els carlins i els monàrquics liberals. És en aquest context, i des d’aproximadament el 1871 fins al 1885, 
ja instaurada la Restauració monàrquica amb Alfons XII (tot i que mor aquest any), que es desenvolupa un 
període de bonança econòmica anomenat Febre d’Or. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El moviment catalanista protagonitza varis episodis a Manresa, com la fundació de la Lliga Regionalista 
l’any 1890 i de l’Associació Obrera Catalanista l’any 1898. També és testimoni de la creació de les Bases de 
Manresa fruït de la Primera Assemblea de la Unió Catalanista de l’any 1892, presidides pel professor d’Ignasi 
Oms i Ponsa, Lluís Domènech i Montaner. Les Bases de Manresa és un projecte que contemplava el 
reconeixement per part de l’estat espanyol de tot un seguit de poders i competències executives, legislatives i 
judicials de Catalunya. 

 
Durant els inicis del segle XX Manresa pateix un desbordament del riu Cardener, més concretament a 

l’octubre de 1907 que inunda part de la ciutat i destrueix vivendes i fàbriques. Durant la setmana tràgica de 1909 
s’incendien tres convents i durant la Primera Guerra Mundial les fàbriques cotoneres s’enriqueixen 
substancialment, materialitzant-se aquesta riquesa en esplendoroses vivendes edificades al passeig Pere III. 
 
 
Vies de transport 
 A partir de mitjans del segle XIX s'inicia una ràpida successió de canvis en les vies de transport de 
persones i mercaderies, que uneix Manresa amb les poblacions properes i amb Barcelona i el seu port, tot 
passant per nombroses poblacions. Aquests canvis responen a la necessitat de transportar matèries primeres per 
abastir les nombroses indústries que es van instal·lant a la capital del Bages, al transport dels productes 
manufacturats per aquestes i al transport del creixent nombre de persones.  
 
 Així doncs, el 1859 finalitza la creació de la línia de ferrocarril que uneix Manresa amb Barcelona, línia 
que actualment segueix en funcionament i que correspon a la línia R4 de Rodalies i la línia Barcelona-Lleida dels 
trens de Mitja Distància de RENFE. Uns anys més endavant, concretament l’any 1887 es finalitza l'execució de la 
línia fèrria anomenada Ferrocarril Econòmic entre Manresa i Berga que uneix aquestes dues poblacions, sent 
alhora el primer tren de via estreta de Catalunya. Successivament es va ampliant, arribant a Guardiola del 
Berguedà l’any 1912 i fins a la Pobla de Lillet. 
 
 La creació de línies de ferrocarril s'enllesteix amb la construcció de la línia de ferrocarril de via estreta 
que uneix Barcelona amb les comarques de l’interior, incloent Manresa, construïda entre 1863 i 1926. S’amplia al 
1923 fins a Súria amb l’anomenat “Tren de la Sal” i al mateix any s’enllesteix una connexió a Sallent amb el 
Ferrocarril Econòmic entre Manresa i Berga, facilitant el transport de carbó i fusta. El tram entre Manresa i 
Barcelona és en l'actualitat la línia R5 dels Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya, els trams Manresa-Sallent i 
Manresa-Súria són exclusivament de mercaderies, tot i que en un futur es preveu la seva adaptació a viatgers. 
 
 Les necessitats del transport de mercaderies, encapçalades per la producció vinícola i els productes 
tèxtils, engeguen la transformació i modernització de les infraestructures existents, consistents en una xarxa de 
camins per desplaçar-se a les localitats veïnes. Aquests camins esdevindran carreteres al llarg del segle XIX, a les 
quals se n’afegiran de nova factura, com la  carretera de Manresa Cardona, portada a terme de 1849 a 1860, i la 
finalització l’any 1900 de la carretera de Manresa a Esparraguera. 
 
 
Canvis econòmics 
 A finals del segle XVIII aproximadament una tercera part dels manresans que paguen l’impost personal 
del gremi es dediquen al negoci de la seda, i un bon nombre d’aquests es convertiran en els noms propis que 
dirigiran les fàbriques quan s’iniciï el procés d’industrialització, passant d’ésser amos dels seus petits tallers 
manuals a dirigir els grups de treballadors de les fàbriques tèxtils manresanes. 
 
 Al llarg del segle XIX es construeixen tota una sèrie de fàbriques que aprofiten el corrent d’aigua per tal 
de generar l’energia suficient per posar i mantenir en funcionament els seus telers tant al riu Cardener com al 
torrent de Sant Ignasi, que transcorre per dintre el nucli urbà. Ja des d’abans de la Primera Guerra Carlina (1833-
1840) Manresa havia començat la seva industrialització, i  consta de la presència de fàbriques de generoses 
proporcions ens les que filen i teixeixen el cotó. Figura 2.2.1. Ciutat de Manresa a finals del segle XIX. Font: Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte,pàg. 23  
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Figura 2.2.2. Treballadors/es sortint de la fàbrica 

Bertrand i Serra. Font: Històries Manresanes 

 
 Un cop passada la meitat d’aquest segle, i més concretament al 1853, ja es posa en funcionament la 
primera de nombroses fàbriques en les que s’instal·len màquines a vapor, l’energia de les quals era produïda per 
la crema de carbó, i que s’utilitzaven com a força auxiliar a la hidràulica. Progressivament seria aquesta línia de 
desenvolupament l’adoptada per les fàbriques tèxtils, però sense renunciar mai a la força de l’aigua. Al 1860 ja hi 
ha 16 indústries cotoneres que fan la competència a les ja decadents indústries de draps i teixits de seda. Això 
produeix una demanda de carbó important per tal de mantenir la competitivitat, que es materialitza amb la 
petició de la creació de la línia ferroviària fins a Berga citada en el punt anterior. Tot i això es van anar construint 
noves fàbriques al costat del torrent dels Predicadors i de la sèquia, ja de menys cabal. Tota aquesta allau de 
canvis es  veu accelerat per  l'aparició de la fil·loxera ja que tal i com s'ha comentat, el Bages posseïa un elevat 
pes propi en la producció de vi, al ser el principal productor de vi de Catalunya i un dels primers d’Espanya, però 
el retard de l'arribada del citat insecte, l'any 1892 (mentre que a Catalunya es comença a estendre l'any 1879), 
permet als empresaris canviar de model econòmic, de la producció de vi a la creació d’indústries tèxtils a les 
conques dels rius.  
 
 De totes maneres, el sector del tèxtil pateix una crisi entre els anys 1860 i 1877 degut a la manca de 
matèries primeres, és a dir, cotó provinent d’Estats Units degut al fet que en aquest país s’està desenvolupant la 
Guerra de Secessió (succeeix entre 1861 i 1865). Aquest és un sector molt sensible a qualsevol tipus de canvi, 
com es demostrarà en els futurs i freqüents daltabaixos de la indústria. 
 

L’any 1863 es produeix la creació de la Caixa d'Estalvis de Manresa, que té un pes considerable en 
l’economia de la ciutat, i que ha perdurat fins l’any 2010.  
 

Durant el citat període de la 
Febre d’Or es produeix un augment molt 
important de les exportacions de vi 
degut a l’aparició de la fil·loxera a 
França, juntament amb l’increment de 
les inversions en el sector tèxtil i 
metal·lúrgic i les exportacions de varis 
metalls a l’estranger. Aquests fets van 
cristal·litzar en part en el ja esmentat 
augment significatiu del nombre de 
fàbriques.  
 

 
 

 
       
 L’arribada de la fil·loxera també té com a conseqüència un èxode rural en el que molts pagesos es 
desplacen a la ciutat a l’esperança d’accedir a un lloc de treball al veure que les plantacions de vinyes en les que 
treballaven havien estat eliminades. Aquest fenomen té com a conseqüència més directe l'excés de mà d’obra a 
la ciutat, que deriva en sous més baixos i en diferències socials encara més marcades entre la classe benestant i 
la classe obrera, entre els amos de les fàbriques i els seus treballadors. També propicia la creació de barris obrers 
al costat de les fàbriques, amb edificacions més altes per així obtenir més beneficis per la seva construcció, amb 
vivendes de reduïdes dimensions realitzades amb materials precaris i amb una ventilació deficient. També s’ 
aprofiten antigues cases de pagès en no massa bones condicions. 
 
 Tot i això aquest desenvolupament del sector tèxtil va afavorir la creació de tota una indústria auxiliar 
que girava al voltant del tèxtil, amb la metal·lúrgia com a més important, amb la presència de dues foneries a la 
ciutat destinades a l’obtenció i reparació dels mitjans de producció tèxtil. L’altra indústria que girava al seu 
voltant era la de la fusta, com també es desenvoluparen els serveis de transportistes gracies degut a la necessitat 

de desplaçament de les matèries primeres i dels productes confeccionats. També es creen tot un seguit de 
petites fàbriques i obradors, més com a negoci familiar, que confeccionen cintes de cotó amb telers manuals, 
treballant sovint per a les grans fàbriques. 
 
 A l’any 1898 es declara la Guerra de Cuba entre Espanya i Estats Units, amb el pretext del cuirassat 
americà enfonsat al port de l’Havana, que va suposar la pèrdua d’aquesta colònia espanyola i va desembocar en 
una contracció de l’economia Espanyola, i també de la manresana. Això origina una profunda crisi en el sector 
tèxtil degut a la manca de matèries primeres provinents d’aquesta illa, especialment de cotó, que suposa 
l’acomiadament del 20% dels treballadors del sector i la reducció de la jornada de treball de la resta3. 
 
 Es supera aquesta crisi econòmica a principis del segle XX, moment en que es consolida a Manresa el 
model de creixement basat en la industrialització, especialment en el tèxtil cotoner, on aquesta ciutat és tot un 
referent fins als anys 60. 
 
Canvis urbanístics 
 El segle XIX és també un segle de canvis profunds al conjunt de la ciutat, fins llavors una població 
encabida dins unes muralles que no l'envolten totalment. Després del saqueig i crema de gran part de la ciutat 
per part de Jacques-Étienne Macdonald (1765-1840) durant la Guerra del Francès (1808-1814) es duu a terme el 
procés de reconstrucció i expansió de la ciutat, que desemboca en la concessió d’un permís l’any 1819 per 
enderrocar parcialment les muralles de la ciutat. En els anys successius es deconstrueix tot aprofitant-ne les 
pedres tallades per a la construcció d’habitatges, arribant inclús a integrar la muralla com a parament d’aquests. 
Consta que a l’any 1860 ja només resten petits fragments de la muralla i una de les vuit portes que havien existit, 
que finalment s’enderroca en la seva totalitat l’any 1876. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
3
 Oliveras, J. (1982), La transformació de Manresa en el segle XIX (1), Dovella 6, p. 32. 

Figura 2.2.3. Les muralles de Manresa, les parts intactes, les destruïdes, els portals i l’època en que es van construir.  

Font: Ajuntament de Manresa 
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 La desamortització eclesiàstica que s’efectua durant aquest segle, juntament amb les guerres carlines, 
suposa que vàries de les propietats de l’Església siguin reconvertides en hospitals i casernes, entre d’altres, 
obtenint posteriorment l’Ajuntament la seva titularitat. 
 
 No és fins a la construcció de la carretera de Vic i la carretera de Cardona, junt amb l’arribada del 
ferrocarril del Nord, que Manresa experimenta un creixement important, tant en l’àmbit públic com privat, fet 
que ajuda també la construcció de vàries carreteres, anteriorment citades. Però és en acabar la Tercera Guerra 
Carlina l’any 1876 que el creixement és més elevat i es concedeixen més permisos d’obra nova, ja en plena Febre 
de l’Or, promovent també l’expansió de la ciutat amb l’obertura del carrer del Bruc, el carrer Bilbao i part del 
carrer del Cós. Aquest creixement, però, és ràpid i desordenat degut a les pressions i influències per part de les 
famílies més acabalades a la política local, degut al fet que a partir de l’Estatut Reial de 1834 només voten els 
propietaris, de mode que els propietaris de les fàbriques decideixen en gran part el nou urbanisme de Manresa. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 L’any 1878 es comença a comentar la necessitat de soterrar parcialment el torrent dels Predicadors per 
així poder construir un nou carrer, el Passeig Pere III, obres que s’inicien anys més tard i que finalitzen l’any 1891. 
Els solars disponibles són adquirits per les famílies més benestants de Manresa, que hi construiran les seves 
vivendes, sovint amb una elevada riquesa arquitectònica, fet que acaba conformant el Passeig com a exemple a 
seguir per a l’expansió de la ciutat, amb vies amples, arbrades i amb construccions representatives.   
  
 En referència als equipaments de la ciutat, és a partir de la segona meitat del segle XIX quan 
s’experimenta un avenç més important, amb la construcció de les instal·lacions de gas per a l’enllumenat l’any 
1859, la de telègrafs el 1864 i la d’aigua potable el 1865, constituïda per uns nous dipòsits d’aigua potable i la 
seva corresponent xarxa de distribució. També cal destacar la construcció d’equipaments necessaris com 
col·legis, el teatre Conservatori i varis convents. Més endavant, cap al 1894 comença la instal·lació de 
l’enllumenat elèctric. A conseqüència de l’augment de la població, el 1865 s’amplia el regadiu realitzant una nova 
divisió de la sèquia, que permetrà un major cultiu de conreus i la construcció de noves cases de pagès. 
 
Punts clau de l’origen del Casino     

- El canvi de model econòmic de Manresa i el Bages, de la producció sedera i vinícola a la indústria tèxtil. 
Així, propietaris de tallers seders passen a ser propietaris de les fàbriques tèxtils, i juntament amb la 
creació de la indústria auxiliar crea un teixit empresarial format per una gran varietat de propietaris amb 

importants recursos econòmics que poques semblances manté amb els antics propietaris de les vinyes i 
dels petits tallers. 

 
- La millora de les vies de comunicació de Manresa amb la resta de poblacions dels voltants facilita el 

transport de persones i mercaderies a la capital del Bages, que veu potenciat el seu històric rol de punt 
de trobada de la Catalunya interior.  

 
- La manca històrica d’un lloc de reunió a l’alçada dels recursos de les famílies més acabalades, que 

reuneixi luxes i comoditats requerits  per la burgesia en un mateix espai. 
 
 
2.3. L’edifici del Casino 
 
 A continuació es mostra la informació bàsica que gira al voltant de l’edifici, ja des d’un punt de vista més 
concret i comentant tots els aspectes al voltant de la seva concepció, així com una descripció general de l’edifici, 
la seva configuració, una descripció formal exterior i interior, així com la seva composició des d’un punt de vista 
constructiu. Finalment es descriu el Casino al llarg del temps, el qual acostumarà a estar envoltat d’incidents i 
polèmiques que l’impediran brillar. Aquest punt s’elabora a partir de la informació obtinguda del llibre “Ignasi 
Oms i Ponsa, arquitecte” de Raquel Lacuesta, l’article de Manresa de l’edició digital de l’Enciclopèdia Catalana, el 
projecte de la segona intervenció del casino, la novel·la “El casino dels senyor” de Josep Amat-Piniella i de la 
revista Dovella número 22. 
 
Descripció de l’edifici 
 El Casino de Manresa, popularment conegut com a Casino dels Senyors

4, degut al llibre homònim del citat 
auto, és un edifici modernista de principis del segle XX ideat per l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa i concebut per 
satisfer la necessitat de tenir un punt de trobada per a la burgesia, tant de la pròpia localitat com de les 
poblacions properes de la pròpia comarca del Bages o de la resta de la Catalunya central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4
 Amat-Piniella, J. (1956), El Casino dels Senyors, Albertí Editor, Barcelona. 

Figura 2.3.1. Façana principal del Casino als anys seixanta. Font: Revista Dovella 54-55, p.39 

 

Figura 2.2.4. Vista aèria de la plaça Sant Domènech, encapçalada amb la desapareguda església que 
li dóna nom, i l’edifici de l’antiga Biblioteca de la Fundació La Caixa. Font: Històries Manresanes 
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Està ubicat al centre de Manresa, al Passeig Pere III, el punt d’expansió de la ciutat a finals del segle XIX i 
per aquest motiu és escollit com a emplaçament on 
s’instal·la la burgesia manresana. Aquesta veu com el 
seu nombre creix molt considerablement arrel de l’èxit 
de les fàbriques tèxtils i la seva indústria auxiliar i fa 
construir les seves vivendes amb un cert grau 
d’ostentació. De fet, aquesta ambició enfocada a la 
construcció de vivendes és la que actualment conforma 
l’herència modernista de la ciutat, i fa del Passeig 
l’emplaçament més adequat per la construcció d’un 
punt d’oci per a la burgesia manresana.  
 
 Són alguns membres d’aquesta clase els que es 
reuneixen i acorden crear una associació que promourà 
l’edificació de l’immoble que s’utilitzarà com a punt de 
reunió i oci per aquest estrat social creixent. Des de la 
sortida de l’última crisi del tèxtil, l’any 1877, i tot i la pèrdua de la colònia de Cuba el 1898, es decideix continuar 
amb la decisió d’alçar la demostració més clara del poder econòmic i social d’aquest col·lectiu, ja que només s’hi 
deixa accedir a la burgesia, tot i la vocació ciutadana que figura al seu estatut5. Una idea molt ambiciós que 
acabarà sobrepassant les possibilitats econòmiques de l’associació i els seus membres. 
 
 
 
 Aquest projecte es materialitza l’any 1906, data d’inici de les obres, i el 1910 es donen per acabades, tot i 
que els treballs continuen, ja que tant al 1914 com al 1917 es van inaugurant seccions de l’edifici. Això es deu a 
diversos problemes econòmics, que alentiran la construcció de l’edifici, suprimint elements previstos 
originalment, sobretot pel que fa a la decoració de l’edifici, i deixant nombroses estances sense acabar. També 
condiciona les operacions de manteniment requerides per un immoble d’aquestes característiques, i que al 
sumar-hi les intervencions restants resulta en un edifici amb un cost inassolible per la societat tot i doblar la 
quota dels membres l’any 1912.  
 
 Així doncs, l’edifici que estava destinat a encapçalar i mostrar la capacitat de la burgesia a Manresa 
queda finalment deslluït per l’escassetat de recursos, fet visible també des de l’exterior de l’immoble, 
especialment a la part posterior d’aquest, amb paraments sense arrebossar i clara manca de decoració, i on s’ha 
d’afegir  una continua degradació fruit de la manca de manteniment. 
 
Dades bàsiques 

- Adreça: Passeig Pere III 27, 08241, Manresa (Barcelona) 
- Posicionament geogràfic: 41º43’38” N, 1º49’24” E (Google Earth) 
- Alçada respecte el mar: 230 metres (Google Earth) 
- Superfície del terreny: 5560m2 (Cadastre) 

 
 Observant les figures 2.3.3 i 2.3.4. es pot comprovar l’ubicació del Casino dins Manresa (marcat amb una 
fletxa) i el seu emplaçament al Passeig Pere III. Es pot observar que no es troba al centre geogràfic de la ciutat, 
però el Passeig i els seus voltants conformen el centre comercial i social de la ciutat. També cal destacar que està 
envoltat d'altres obres modernistes d'Ignasi Oms i Ponsa, com la casa Lluvià (1), la casa Torra (2), la casa 
Gabernet Espanyol (3) i la casa Devant (4), on ell mateix residí.  Per a una descripció mes detallada aquests 
edificis, consultar l’annex. 
 
 

                                                           
5
 Regió 7 26 d’Abril de 1999, pag. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Façanes 
 L’edifici que ens ocupa està alineat al Passeig Pere III però retirat d’aquest mitjançant una terrassa 
àmplia i allargada, elevada que finalitza en un mur de maçoneria massís, formant una barrera física que actua de 
separació entre l’edifici i el Passeig, tal i com es pot veure a la figura 2.3.5. Ocupa un solar de formes irregulars i 
aproximadament trapezoïdal, on l’edifici ocupa la part est, mentre que el jardí i la pista de tenis es conformen 
amb l’oest, que és la part interior i a l’hora adjacent a la Casa Torra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 

4 

Figura 2.3.3. Ubicació del Casino a la ciutat de Manresa. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Figura 2.3.4. Emplaçament del Casino i de les obres d’Ignasi Oms que l’envolten. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

Figura 2.3.2. El passeig Pere III a principis del segle XX.  

Font: Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte, pàg. 51. 

 

Figura 2.3.5. Façana principal del Casino, inaugurat però encara inacabat. Font: www.memoria.cat 
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 Es tracta d’un edifici de planta rectangular i 
simètrica, amb un cos central i una ala a cada banda 
d’aquest, i està concebut per tenir una façana 
principal de gran presència, amb grans finestrals, 
profusió de decoració, especialment de motius 
florals, i una part central convexa que li atorga 
presència. Cal destacar que la part superior d’aquesta 
mostra evidents signes de restar inacabada, fenomen 
que també s’observa a la façana posterior, a la figura 
2.3.6, desmereixent el resultat aconseguit a
 
 Està dividit en quatre
semisoterrani, parcialment soterrada, 
noble, elevada sobre el nivell del carrer
coberta. A la planta inferior és possible accedir
d’una entrada disponible a nivell de terreny a 
posterior de l’edifici, que era un espai proveït d’una 
pista de tenis i un jardí, o bé des de dues escales 
situades a la planta noble, ja que és impossible 
accedir-hi des del Passeig degut a la presència de la 
terrassa anteriorment citada. A la 
accedeix des de la planta noble per unes escales, de 
fet, la planta entresòl només ocupa la part davantera 
de l’edifici, ja que la resta de sales de la planta semisoterrani tenen doble alçada. 
des del nivell de la terrassa, d’on sorgeixen 
des del jardí posterior, mitjançant una escala desdoblada
s’havia plantejat una altra escala d’idèntica configuració a l’extrem sud
que la majoria de peces de pedra ja s’havien confeccionat
moment exacte de l’enderroc de les dues escales de la façana principal i de la construcció de
planta semisoterrani immediatament a sota
 
 La façana posterior de l’immoble resta sense 
tipus de decoració que li atorgui característiques de caire formal. Al ser una part de l’edifici que queda 
parcialment ocultada pels arbres escampats pel jardí é
societat sigui millor destinar-los a altres tr
observar les cúpules que coronen les sales més al nord
ceràmiques vidriades i decorades igua
 
 A la revista Dovella núm. 54
descriu l’estil arquitectònic del Casino en 
paraules de l’arquitecte que es va encarregar 
de la seva rehabilitació i canvi d’ús: “
plantejar-se l’edifici a partir d’uns paràmetres 

compositius neoacademicistes, la seva 

adscripció estilística (vers referents formals 

provinents del Modernisme tarda de 

Domènech i Montaner i de la Sezession 

vienesa) havia de descansar, tanta 

interiorment com exteriorment, 

necessàriament en els acabats i la decoració.”

Interiors 
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Es tracta d’un edifici de planta rectangular i 
, amb un cos central i una ala a cada banda 

concebut per tenir una façana 
presència, amb grans finestrals, 

especialment de motius 
florals, i una part central convexa que li atorga 

Cal destacar que la part superior d’aquesta 
de restar inacabada, fenomen 

a la façana posterior, a la figura 
desmereixent el resultat aconseguit al conjunt. 

quatre plantes, la 
semisoterrani, parcialment soterrada, l’entresòl, la 
noble, elevada sobre el nivell del carrer i la planta 

. A la planta inferior és possible accedir-hi des 
de terreny a la part 

un espai proveït d’una 
pista de tenis i un jardí, o bé des de dues escales 
situades a la planta noble, ja que és impossible 

hi des del Passeig degut a la presència de la 
terrassa anteriorment citada. A la entresòl s’hi 

anta noble per unes escales, de 
fet, la planta entresòl només ocupa la part davantera 
de l’edifici, ja que la resta de sales de la planta semisoterrani tenen doble alçada. A
des del nivell de la terrassa, d’on sorgeixen els dos citats trams d’escala adossats a la façana principal, i també 
des del jardí posterior, mitjançant una escala desdoblada annexada a l’extrem nord
s’havia plantejat una altra escala d’idèntica configuració a l’extrem sud-oest, però finalment no es realitza tot i 
que la majoria de peces de pedra ja s’havien confeccionat. Cal destacar que ha estat impossible determinar el 
moment exacte de l’enderroc de les dues escales de la façana principal i de la construcció de
planta semisoterrani immediatament a sota dels antics accessos a la planta noble. 

La façana posterior de l’immoble resta sense finalitzar, amb el parament de 
tipus de decoració que li atorgui característiques de caire formal. Al ser una part de l’edifici que queda 

pels arbres escampats pel jardí és possible que es consideri que els limitats recursos de la 
los a altres treballs més visibles pels vianants. Des d’aquest indret també es poden 

observar les cúpules que coronen les sales més al nord-oest i més al sud-oest de l’edifici, acabades amb peces 
igualment amb elements florals, seguint el corrent modernista.

A la revista Dovella núm. 54-55 es 
descriu l’estil arquitectònic del Casino en 
paraules de l’arquitecte que es va encarregar 
de la seva rehabilitació i canvi d’ús: “Al 

se l’edifici a partir d’uns paràmetres 

cistes, la seva 

adscripció estilística (vers referents formals 

provinents del Modernisme tarda de 

Domènech i Montaner i de la Sezession 

) havia de descansar, tanta 

interiorment com exteriorment, 

necessàriament en els acabats i la decoració.” 

Figura 2.3.6. Façana posterior de l’edifici a l’any 1977.

Font: ASPAL de la Diputació de Barcelona

 

Figura 2.3.7. Fotografia actual de la decoració floral original.

A la planta noble s’hi accedeix 
trams d’escala adossats a la façana principal, i també 

a l’extrem nord-oest de l’edifici. Inicialment 
, però finalment no es realitza tot i 

ha estat impossible determinar el 
moment exacte de l’enderroc de les dues escales de la façana principal i de la construcció de dues obertures a la 

finalitzar, amb el parament de maçoneria vist i sense cap 
tipus de decoració que li atorgui característiques de caire formal. Al ser una part de l’edifici que queda 

que els limitats recursos de la 
Des d’aquest indret també es poden 

oest de l’edifici, acabades amb peces 
, seguint el corrent modernista. 

 Consta que la documentació original del Casino ha desaparegut, i només es conserva u
projecte original, que
usos concrets 
les estances no s’hagin pogut enllestir
ornamentació de les que sí estan decorades
protagonista l’edifici 
figures 2.3.8. i 2.3.
1982, on es pot apreciar que moltes de les sales inacabades
objectes no utilitzat
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La seva distribució interior s’organitza a partir d’un eix paral·lel al Passeig situat a la part est de l’edifici 
que conforma un llarg passadís que une
simètricament i que enllaça les estances situades al centre d’aquest i dos més paral·lels a aquest
distribuïdors adjacents a les sales centrals.
semisoterrani, la plana entresòl i la planta noble, i les sales de cada una d’aquestes
 
A la planta semisoterrani hi havia:
- Sala de billars a la sala principal
- Sala de joc a la sala nord
- Sala de prendre cafè
- Una biblioteca
- Una sala d’estar
- Una sala d’esgrima
- Una sala de gimnàstica
- Una sala de cine
- Una escala de marbre que conduïa al pis superior
 
A la planta entresòl hi havia:
- Un guarda
- La cuina 
- Una barberia
- Comunes
- Banys 
- Muntacàrregues
 

Figura 2.3.6. Façana posterior de l’edifici a l’any 1977. 

Font: ASPAL de la Diputació de Barcelona 

Figura 2.3.7. Fotografia actual de la decoració floral original. 

Consta que la documentació original del Casino ha desaparegut, i només es conserva u
projecte original, que és un alçat de façana, de mode que per 

concrets de cada una de les sales de l’edifici que pretenia Ignasi Oms, i tampoc ajuda el fet que moltes de 
les estances no s’hagin pogut enllestir fins a la segona intervenció 
ornamentació de les que sí estan decorades. Aquest fet i l’escassetat de recursos fotogràfics que tinguin com a 
protagonista l’edifici obliga a prendre com a referència fotogrames de la pel·lícula 
figures 2.3.8. i 2.3.12.), de 1961 i parcialment rodada al Casino, i 
1982, on es pot apreciar que moltes de les sales inacabades
objectes no utilitzats pels usuaris de l’edifici. 

La seva distribució interior s’organitza a partir d’un eix paral·lel al Passeig situat a la part est de l’edifici 
que conforma un llarg passadís que uneix els dos extrems de l’edifici,
simètricament i que enllaça les estances situades al centre d’aquest i dos més paral·lels a aquest
distribuïdors adjacents a les sales centrals. A continuació es mostra la distribució original de l’edifici de la 
semisoterrani, la plana entresòl i la planta noble, i les sales de cada una d’aquestes

A la planta semisoterrani hi havia: 
Sala de billars a la sala principal 
Sala de joc a la sala nord 
Sala de prendre cafè 
Una biblioteca 

d’estar 
Una sala d’esgrima 
Una sala de gimnàstica 
Una sala de cine 
Una escala de marbre que conduïa al pis superior 

A la planta entresòl hi havia: 
Un guarda-roba 

 
Una barberia 
Comunes 

Muntacàrregues 

Consta que la documentació original del Casino ha desaparegut, i només es conserva un plànol del 
ana, de mode que per falta d’informació és impossible determinar els 

de cada una de les sales de l’edifici que pretenia Ignasi Oms, i tampoc ajuda el fet que moltes de 
fins a la segona intervenció de 1990, a les quals els hi manca la rica 

. Aquest fet i l’escassetat de recursos fotogràfics que tinguin com a 
obliga a prendre com a referència fotogrames de la pel·lícula Plácido (concretament 

, de 1961 i parcialment rodada al Casino, i fotografies més actuals, entre els anys 1977 i 
1982, on es pot apreciar que moltes de les sales inacabades finalment han tingut la funció de magatzems dels 

La seva distribució interior s’organitza a partir d’un eix paral·lel al Passeig situat a la part est de l’edifici 
ix els dos extrems de l’edifici, un de perpendicular  que divideix l’edifici 

simètricament i que enllaça les estances situades al centre d’aquest i dos més paral·lels a aquest a mode de 
A continuació es mostra la distribució original de l’edifici de la 

semisoterrani, la plana entresòl i la planta noble, i les sales de cada una d’aquestes. 

Figura 2.3.8. Fotograma de la pel·lícula 

Plácido (1961). Pertany al gran saló de festes 

de la planta noble i la seva tribuna, 

permetent-nos generar una idea de quin era 

l’estat de conservació de l’edifici en aquell 

moment,  els recursos formals emprats tot i 

la decoració nadalenca de la pel·lícula. Es pot 

observar  la decoració mural, les làmpades

l’escenari i la configuració de la sala amb la 

seva petita balconada i l’ample saló de ball.
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, a les quals els hi manca la rica 

. Aquest fet i l’escassetat de recursos fotogràfics que tinguin com a 
(concretament les 

fotografies més actuals, entre els anys 1977 i 
magatzems dels 

La seva distribució interior s’organitza a partir d’un eix paral·lel al Passeig situat a la part est de l’edifici 
que divideix l’edifici 

a mode de 
A continuació es mostra la distribució original de l’edifici de la planta 

Fotograma de la pel·lícula 

. Pertany al gran saló de festes 

i la seva tribuna, 

quin era 

l’estat de conservació de l’edifici en aquell 

moment,  els recursos formals emprats tot i 

decoració nadalenca de la pel·lícula. Es pot 

observar  la decoració mural, les làmpades, 

l’escenari i la configuració de la sala amb la 

balconada i l’ample saló de ball. 
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A la planta noble hi havia: 
- Un gran saló de ball per a festes 
- Una saleta de descans 
- Un Hall 
- Un pati de butaques 
- Un petit escenari empostissat 
- Una sala de joc, amb taulers d’escacs  
- Una biblioteca 
- Una sala de juntes 
- Un vestíbul amb un piano de cua 
- La terrassa on es podia seure i beure refrescos 
- Un arxiu 
- Una sala de visites 
- Sales reservades als conserges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De totes maneres, són les sales centrals de la planta semisoterrani i de la planta noble les que agafen el 
protagonisme de l’edifici, la de la planta baixa és habilitada com a sala de billars, i el de la planta noble és 
destinada a un gran saló de festes, amb escenari inclòs.  Des de l’eix paral·lel al Passeig es pot accedir a les sales 
situades més a l’extrem nord i sud de l’edifici, la primera de les quals no està acabada, però l’altra sí que 
presenta una gran riquesa decorativa. 
 
Consideracions 
 El plantejament inicial del Casino és el de crear un espai majestuós per al lleure de les classes benestants 
de Manresa, i el llenguatge arquitectònic escollit per Ignasi Oms, que es recolza fonamentalment en la decoració 
i els acabats, tant de l’exterior com de l’interior de l’edifici. Així doncs, l’escassetat pressupostària juga un paper 
en contra de les intencions inicials de l’edifici, que queda com un esborrany del que veritablement hagués pogut 
ser degut a la multitud de parts de l’edifici inacabades i de la simplificació de la decoració de nombroses sales de 
l’edifici.  
 
 En algunes sales i a la façana principal es pot contemplar com hauria pogut ser originalment, tot i que 
consta que la façana principal és més modesta que la inicialment plantejada. Estances com la dels billars de la 
planta semisoterrani o la sala ubicada a l’extrem sud de la planta noble són bons exemples que el Casino podria 
ser recordat a l’actualitat com un veritable exponent del modernisme català i un símbol per a la ciutat. 
 
 

Descripció constructiva   
 A partir dels estudis previs realitzats l’any 1990 es pot extreure la composició constructiva del Casino, 
que fonamentalment es recolza en la pedra típica de la zona de Manresa, la ceràmica, el ferro, el morter de 
ciment i el guix: 
 
Fonaments, 
Murs 
estructurals 
i de tancament 

Els fonaments són de maçoneria de morter, així com els murs de tancament i els 
que tenen funció estructural, que posseeixen l’afegit de tres a cinc filades de maó 
massís unides amb morter de ciment col·locades cada dos metres 
aproximadament, travant i conferint el monolitisme teòricament necessari per a 
la correcta estabilitat del conjunt. 
En certes caixes d’escales i dependències secundàries hi ha paraments de maó 
massís de 15cm de gruix units amb morter de ciment. 

Forjats Constituïts de bigues de ferro i revoltons de dues capes de rajoles ceràmiques 
massisses fixades amb morter de ciment, capa de rebliment i capa de compressió 
de morter de calç de diferents espessors. 

Cobertes planes Elaborades amb bigues de ferro IPE, d’una sola biga o de dues si les llums o les 
càrregues a suportar són importants i revoltons de rajoles ceràmiques massisses, 
capa de compressió de morter de ciment i doble capa d’enrajolat ceràmic. 

Cobertes 
inclinades 

Construïdes a partir d’encavallades metàl·liques, de fusta o mixtes (amb les 
bigues de fusta i els tirants metàl·lics en aquest cas), amb les bigues i llates de 
fusta. L’acabat es realitza mitjançant teules àrabs disposades directament en sec. 
La part inferior de la coberta es soluciona amb revoltons de dues capes de rajola 
ceràmica preses amb morter de ciment i amb cel ras de guix i encanyissat. També 
hi ha cobertes sense encavallades, que tant sols es constitueixen de bigues i llates 
de fusta i teules àrabs ceràmiques d’acabat disposades en sec. 

Cúpules Realitzades a partir de cinc capes de rajola ceràmica amorterada i peces 
ceràmiques vidriades planes col·locades sobre aquestes mitjançant morter de 
calç i fixades amb claus. Estan reforçades mitjançant uns arcs metàl·lics ocults 
sota les peces ceràmiques d’acabat i estan coronades per unes llanternes de 
pedra amb obertures laterals. 
L’estructura de descàrrega de les cúpules està parcialment formada per un 
entramat de bigues de ferro ancorades als paraments i fileres de maó sobre les 
quals es suporta la cúpula. 

Escales Les escales nobles estan constituïdes sobre una estructura de perfils metàl·lics 
per crear la pendent i els graons, i l’acabat d’aquests són a partir de peces de 
marbre blanc. Les escales interiors restants són creades a partir de voltes a la 
catalana amb filades de rajoles ceràmiques amorterades. 
Les escales exteriors d’accés a la terrassa són de pedra sobre murets 
perpendiculars també de pedra, mentre que l’escala posterior està configurada a 
partir d’una volta a la catalana de filades de rajoles ceràmiques i amb graons i 
baranes de pedra. 

Paviments S’utilitzen a la majoria d’estances pavimentades un mosaic de colors de 5x5cm 
aproximadament, tot i que també hi ha sales pavimentades amb mosaics 
hidràulics, marbres o inclús fusta. 

Revestiments L’acabat exterior dels paraments de maçoneria és el morter de calç, mentre que 
l’interior sol ser l’enguixat tot i que en algunes sales hi ha la maçoneria vista. 
Els revestiment inferior dels forjats és compost per un fals sostre d’encanyissat 
acabat amb guix i ancorat al forjat mitjançant elements metàl·lics  

Fusteria La fusteria interior és de fusta amb formes singulars, mentre que l’exterior és 
metàl·lica amb vidre simple, acolorit o mosaic depenent de l’estança. 

Altres Els elements principals dels murs de façana, columnes, brancals i arcs de llindes, 

Figura 2.3.9. Un altre fotograma de la 

pel·lícula Plácido (1961). Pertany a la sala 

situada a l’oest del gran saló de ball de la 

planta noble, a la part convexa de l’edifici. 

 

Es pot observar el mobiliari utilitzat per 

decorar l’estança, la fusteria de la porta 

emprada per a la separació d’espais, com 

també la de les finestres, amb grans vidrieres 

per permetre el pas de la llum i alhora gaudir 

de la visió del Passeig Pere III que s’obté des 

d’aquest punt. També proporciona una idea 

aproximada dels acabats dels paraments 

verticals de l’edifici.  

 



Casino de Manresa: de l’obra original a l’ús actual (1906-2010)  

 

10

balcons, algunes escales exteriors, baranes de remat, ornamentació i altres 
elements singulars i escultòrics confeccionats amb pedra arenosa. 
Hi ha pilars de fosa en vàries dependències de l’edifici. 

 
 
2.4. L’arquitecte 
 
 La informació per a aquest punt s’extreu del llibre “Ignasi Oms, arquitecte” de Raquel Lacuesta, del 
document “Fites històriques d’Ignasi Oms i Ponsa (1863-1914)”, d’Ignasi M. Colomer, i del llibre “Història de la 
ciutat de Manresa”, volum 3. 
 
 La vida d’Ignasi Oms i Ponsa (1863-1914) no és massa extensa, però sí 
intensa, ja que des de ben xic es trasllada a viure a Barcelona, on es formarà 
fins a adquirir el títol d’arquitecte, col·laborant amb coneguts arquitectes per 
a certàmens internacionals.  Ja com a arquitecte municipal du a terme tot un 
seguit d’obres que deixaran una profunda empremta a la ciutat,  i que 
juntament amb altres arquitectes com Alexandre Soler i March conformen la 
Manresa modernista que avui coneixem i que és un dels principals atractius 
de la ciutat. Es considera que els problemes de salut que patí i que li 
provocaren la mort succeïren en el moment de màxima maduresa del seu 
llenguatge arquitectònic, i que si els hagués pogut superar i continuar oferint 
a la ciutat les seves obres actualment gaudiria d’un molt més ampli 
reconeixement popular i professional.    

 
 
 
Vida, formació i carrera laboral 
 Ignasi Oms i Ponsa neix a Manresa el dia 25 de gener de 1863 i és batejat el mateix dia a la Basílica de la 
Seu de la mateixa ciutat amb el nom d’Ignasi Marcel·lí Manuel. És el darrer fill de l’ebenista, conseller de 
l’Ajuntament de Manresa i cap de Bombers de la ciutat Ignasi Oms i Cornet (1825-1908) i d’Agnès Ponsa Brell 
(1826?-1884), casats l’1 de desembre de 1855. Ignasi Oms i Ponsa té dues germanes, Aurora Oms i Ponsa i Emília 
Oms i Serra (1854-1935), fruït d’un matrimoni anterior del seu pare, Maria Serra i Comelles, del qual va quedar 
vidu. 
 
 No es té constància del centre escolar on va cursar els estudis primaris, però és segur que va ser a 
Manresa, i l’any 1875 es trasllada a Barcelona a viure per tal de cursar la segona ensenyança i el batxillerat al 
Col·legi Martínez, situat a la Rambla de Catalunya, fins al 1879. Aquest mateix any inicia els estudis a l'Escola 
Superior d'Arquitectura de Barcelona, els quals s’allargaran fins l’any 1890, en el que obté el títol d’arquitecte el 
dia 19 d’agost. Mentre cursa els estudis col·labora amb el conegut arquitecte Lluís Domènech i Montaner per a 
l’Exposició Universal de Barcelona de l’any 1888, encarregat de la projecció del cafè restaurant de l'exposició i de 
l'Hotel Internacional. 
 
 Al finalitzar els estudis torna a Manresa i s’hi instal·la definitivament, començat a deixar la seva 
empremta a la ciutat. Les obres que projecta estan gairebé totes ubicades a la ciutat, excepte en alguns casos 
que accepta encàrrecs concrets i puntuals de clients amb lligams a la ciutat, ja siguin altres ajuntaments o 
personalitats. 
 
 
 
 
 
 

 Mitjançant una plaça oferta per l'Ajuntament, 
Ignasi Oms i Ponsa va accedir al càrrec d'arquitecte 
municipal de Manresa l'1 de gener de 1892 per 
recomanació de Manuel Duran i Bas, que posseïa el càrrec 
fins llavors. Les condicions de la plaça consistien en 
elaborar el pla general de la ciutat i del seu eixample, el 
canvi d'enllumenat i impartir classes de dibuix a tot tipus 
d'alumnes. També s'havia d'encarregar de les tasques més 
típiques, com la reparació i conservació dels edificis i 
obres de l'Ajuntament,  la projecció dels nous edificis 
municipals, la inspecció de les obres municipals 
executades per subhasta, la direcció de les obres 
realitzades per la brigada i el compliment de les ordres de 
l'alcalde o la Comissió de Foment i la Policia Urbana, a més 
d'exercir com a cap del Cos de Bombers, requeriment per 
accedir al càrrec d'arquitecte municipal. 
 
 Aquest últim càrrec li és cedit per part de Pere 
Samsó, tot i que Josep Muntada i March ocupava el seu 
càrrec interinament, qui desenvolupava el càrrec en aquell 
moment i des del 1877, a part de ser alhora conseller de 
l’Ajuntament. Com a cap de Bombers va reformar tota 
l'estructura del Cos,  redacta un nou reglament, que 
implicava la creació de la plaça de capatàs major, 
professor de gimnàstica, revisor de boques d'incendi i 
d'una secció de maquinistes. A més a més va modernitzar 
l'equipament amb la compra de nou material, va renovar 
el vestuari, i s'havien de complir certs requisits culturals 
per accedir a una plaça, entre d'altres. 
 
 Entre els anys 1896 i 1914, tot superant 
l’antiliberalisme instaurat a la política d’aquells anys, 
efectua un reguitzell d’obres arquitectòniques de remarcable importància, junt amb arcs de triomf, fonts i el citat 
projecte d’eixample per a la ciutat de Manresa.  
 
 El 17 de desembre de 1900 visita l’Exposició Universal de París a petició expressa de l’Ajuntament de 
Manresa, per així impregnar-se dels corrents i llenguatges arquitectònics futurs i del moment i d’aquesta manera 
estudiar futures millores de la ciutat. 
 
 És ingressat a una clínica de Barcelona l’estiu de 1914 per tal d’extirpar-li una úlcera de l’estómac, però 
tot i el suposat èxit de la intervenció quirúrgica, mor el 21 de juliol del mateix any, celebrant l’enterrament al 
cementiri de Montjuïc. 
 
Vida política 
 Ignasi Oms i Ponsa és una persona activa en el seu àmbit laboral però també en el referent a la societat i 
la cultura catalana. De tendència liberal tot seguint la tradició familiar, engega la seva implicació política, 
segurament, durant la seva època d'estudiant universitari, on la seva vinculació amb Lluís Domènech i Montaner, 
que participa en el Centre Català, influeix en el seu corrent  de pensament. El Centre Català és l¡agrupació 
catalanista creada per Valentí Almirall l'any 1882, però al llarg dels anys manté una evolució vers el radicalisme 
que propicia la marxa del sector més conservador, entre els que es troba Domènech i Montaner, que juntament 
amb altres socis creen la Lliga Catalanista. Oms es creu que milità en aquesta última entitat després de participar 

Figura 2.4.1. Retrat d’Ignasi Oms l’any 1903. 

Font: Ignasi Oms, arquitecte, pàg. 10. 

Figura 2.4.2. Fotografia de principis del segle XX  de Manresa. 

En primer plànol els antics Magatzems Jorba, ja desapareguts, 

i al fons la Casa Torrens, ambdós obres d’Ignasi Oms. Font: 

Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte, pàg. 59. 
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en l'agrupació del Centre Escolar Catalanista, entitat estudiantil creada l'any 1886, un any abans de la concepció 
de la Lliga Catalanista al 1887, que és on la majoria de socis s’acaben adherint. 
 
 Més tard, el 1891 es produeix una fusió de diferents entitats catalanistes, entre elles la Lliga Catalanista, 
donant com a resultat la Unió Catalanista, que realitza el primer acte d'entitat important a Manresa, el fruït de la 
qual són les conegudes Bases de Manresa, un document on es descriu la defensa dels interessos polítics de 
Catalunya i de la seva antiga legislació. Ignasi Oms ja era arquitecte municipal aleshores, de mode que pren una 
part protagonista en l'organització de l'acte. El 5 d’abril de 1897 és designat delegat de Manresa al Consell de 
Girona per la Unió Catalanista de Barcelona, càrrec que torna a ocupar el 26 de maig de 1901 a Terrassa, on es 
celebra l'últim Consell de la Unió.  
 
 Continua vinculat a la política amb d'altres entitats i partits, entre els que destaca la formació del Centre 
Nacional Republicà de Manresa, des d'on s'escriu el Bages Ciutat. Diari de Manresa, actuant també com a vocal 
consultor de la Creu Roja de Manresa a partir del 26 de novembre de 1898 i com a accionista de La Renaixensa 
des de l'1 d'abril de 1902, a part de participar al Congrés Internacional de la Llengua Catalana de l’any 1906.  
 
 
2.5. El devenir del casino de la seva creació fins a l’actualitat  
 
 En aquest punt s’elabora la vida de l’edifici, des de la seva concepció fins l’actualitat. No es fragmenta per 
correspondre a l’espai temporal de cada punt del projecte degut al fet que es tracten d’episodis temporals 
relacionats entre sí i el fet de fragmentar el text dificultaria la seva comprensió. Aquest text és un resum d’un 
reportatge especial realitzat pel diari Regió7 publicat setmanalment des del 6 de març de 1994 al 8 de maig de 
1995 redactat per Josep M. Bertran Teixidor, d’un reportatge especial publicat del 24 d’abril de 1999 al 30 d’abril 
de 1999, redactat en aquest cas per Anna Vilajosana, i de notícies vàries del diari Regió7. 
 
 Tot s’inicia el mes d’abril de l’any 1906 quan es constitueix la societat anomenada Casino de Manresa, SA 
a partir de la fusió de Casino del Comercio, la casa de joc que va adquirir més èxit a finals del segle XIX, i Casino 
del Conservatori.  
 
 L’estatut original realitzat en el moment de la constitució de la societat Casino de Manresa, S.A. és 
“propagar els coneixements científics, literaris i artístics, desenvolupar i fomentar els interessos morals i materials 

d’aquesta ciutat i proporcionar als seus habitants diversions i oci propis d’una societat culta”. És a dir, tot i que 
originalment es podria pensar que s’enfocaria a la cultura i l’oci d’un ample ventall de persones, aquest estatut 
pot donar a entendre que estava orientat a la burgesia acabalada de Manresa, fet que es corroboraria al 
comprovar que l’accés estava restringit a l’elit manresana. 
 
 A l’agost de 1906 es compra el solar, anomenat el Jardí (tot i que altres fonts l’anomenen el Criadero

6), a 
Ildefons de Casanova a partir d’una aportació inicial de 250 accions de mil pessetes. S’engeguen els treballs de 
tancament del solar i execució dels fonaments per part del contractista Marià Llanas Morros, però la construcció 
s’endarrereix a causa del litigi entre dues parts, el vell i el nou propietari, per tal d’esclarir qui s’hauria de fer 
càrrec del pagament de la taxa de clavegueram del terreny. Una vegada superat aquest contratemps, i ja situats 
al mes d’agost de 1906, s’engega sense més endarreriments la construcció de l’edifici, a càrrec dels paletes7, Joan 
Tarrats Comaposada i Cristòfol Boltinas Lluvià. Quatre anys després, a l’agost de 1910, s’enllesteix la sala central 
de la planta noble del Casino, fet celebrat amb una festa de gala de grans proporcions dintre del marc de la festa 
major. 
 
 La realització de la distribució inicial anteriorment comentada es veu alentida des d’un començament 
degut a les dificultats econòmiques que ha de sortejar la societat derivades de les obres pendents de realització i 

                                                           
6
 Lacuesta Contreras, Raquel (2009), Ignasi  Oms i Ponsa: Arquitecte. Col·legi Oficial d’Arquitectes de Barcelona, Barcelona 

7
 Equivaldria als actuals mestres d’obra 

a l’alt cost del manteniment de les seccions ja realitzades. Tot i aquests entrebancs en aquest indret l’activitat és 
intensa, però no es pot evitar que la quota dels socis pràcticament es dobli l’any 1912, passant d’haver de lliurar 
36 pessetes a pagar-ne 70 cadascú dels 398 integrants de la societat, encara restringida a l’estrat social més alt 
de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D’aquesta manera es poden continuar els treballs de construcció, inaugurant la sala adjacent a la dels 
billars i la il·luminació exterior l’any 1914, ja esclatada la Primera Guerra Mundial, celebrada amb una excelsa 
celebració. Posteriorment, ja a l'any 1917, es va inaugurar el saló per prendre cafè.  
 
 El març de l’any 1928 es publica un plànol de tres fulls on es detalla la creació d’una piscina que actua de 
complement del camp d’esports ja projectat. Aquest equipaments hauria d’estar situat a la part posterior de 
l’edifici, amb la piscina situada a la zona interior, i les pistes de tenis, un esport en aquella època reservats a les 
famílies més benestant, a la zona més propera a la torre Lluvià. Però juntament amb la sala de gimnàstica i la 
d’esgrima han restat com a plànols que no s’han vist plasmats constructivament degut al inici de la Guerra Civil.  
Fins a aquest punt és considerada l’època esplendorosa del Casino, sempre tenint en compte les dificultats 
econòmiques, ja que no tornarà a gaudir de la relativa bona salut fins la seva segona intervenció de rehabilitació 
iniciada l’any 1990. 

Durant la Guerra Civil el Casino va ser ocupat i utilitzat primer com a local del Comitè Revolucionari i, 
posteriorment, Comitè d’Enllaç Antifeixista. A l’acabar la guerra aquest edifici va ser utilitzat per a encabir-hi el 
soldats nacionals que no podien ser ubicats a la caserna de la Guardia Civil per falta d’espai.  
 

Al principi de la dictadura franquista s’intenta recuperar l’activitat i la vida social que havia caracteritzat 
el Casino, una iniciativa protagonitzada pels socis, però que no fructifica degut a que les despeses originades pel 
manteniment de l’edifici resulten ser superiors a la quantitat recaptada en concepte de quota dels socis. Aquesta 
situació es va accentuant any rere any, el que provoca que alguns socis del Casino es desencantin de la societat, 
fins que s’arriba a un extrem en el que es proposa inscriure la societat al registre mercantil, operació que no 
s’havia realitzat anteriorment per negligència, ja que tot i que el Casino podia actuar com a societat cultural i 
recreativa inicialment s’havia constituït com a societat anònima. 
 
Problemàtica jurídica a l’entorn de l’edifici. 
 

És a partir d’aquest esdeveniment que el Casino deixa de funcionar com a tal i s’acceleren tots els 
successos que acabaran suposant una època turbulenta pel futur de l’edifici, iniciant-se una operació 

Figura 2.5.1. Fotografia del Casino a principis del Segle XX. Font: www.memoria.cat 
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especulativa on vàries personalitats i entitats hi prenen part. Aquesta operació va concretar-se en la intenció 
d’enderrocar el Casino, però tres entitats que s’hi havien instal·lat (Casino de Manresa Societat Recreativa, Billar 
Club i Escacs Catalònia), un moviment ciutadà i cultural originat per tal de protegir el patrimoni de la ciutat i la 
proposta de declaració de l’edifici com a monument d’interès historicoartístic frenen el procés. Tot i es recorre la 
sentència inicial des del ministeri de cultura s’impedeix realitzar cap intervenció a l’edifici fins que es prengui la 
decisió definitiva en referència a la seva catalogació, resolució que arriba a principis de 1980 favorablement. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir d’aquest moment s’enceta el procés de negociació per la compraventa de l’immoble, tampoc 
exempta de conflictes i tensions, i que finalitza el 27 de juliol de l’any 1990 quan l’alcalde d’aleshores, el 
convergent Juli Sanclimens, realitza una nova proposta als propietaris, que aquesta vegada sí fructifica. Aqueta 
operació consisteix amb l’entrega de 100 milions de pessetes fins que els organismes judicials dictaminin el seu 
valor exacte, moment en que es lliurarà la resta de l’import del contracte. 

 
Cap partit polític municipal vota en contra del contracte de compraventa signat, que acabarà resultant 

crític per a l’economia de l’ajuntament. Poc després de la compra de l’edifici, al 10 de desembre de 1990 es 
compra també el pati posterior de l’edifici per un valor de 67 milions de pessetes, una xifra superior al triple del 
valor establert pels serveis tècnics municipals.  

 
Dos anys més tard, el 10 de setembre de 1992, el Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa fixa el valor en 

poc menys de 500 milions de pessetes, xifra no esperada pels integrants de l’Ajuntament, recorrent la sentència 
immediatament. La sorpresa encara és més gran quan el 10 de juny de l’any 1998 el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya dictamina que el seu valor és de 721 milions més 640 milions més en concepte d’interessos. 
Aquesta xifra astronòmica sorgeix arrel del 13% d’interès anual acordat l’any 1990, una xifra usual aleshores.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Davant d’aquest panorama s’acorda pagar 621 milions, que sumats als 100 ja anteriorment entregats, 
sumen els 721 milions que costa el Casino, a falta d’abonar els 640 restants, i es recorre la sentència al Tribunal 
Suprem.  

 
Tot i aquest enrenou jurídic el dia 30 d’abril de 1999 el Casino de Manresa obre les portes a la ciutat, el 

que suposa la seva inauguració oficial, però encara manquen nombroses intervencions per tenir l’edifici enllestit i 
a ple rendiment. 

 
El Tribunal Suprem dicta sentència el 17 de desembre de 2002, invalidant la xifra inicial publicada per la 

Junta Provincial d’Expropiació, fixant el preu del sòl de la finca en 2,3 milions d’euros (383.040.000 pessetes), 
restant la valoració de l’edifici per part de la comissió de valoració, sumant-hi al conjunt un 5% i interessos legals. 
També, i segons la sentència del 12 de febrer de 2002 s’estableix com a referència de valor total de l’expropiació 
un mínim de 496.099.275 pessetes (2.891.616,69 euros) i un màxim de 849.27.912 pessetes (5.104.245 euros), 
inclòs el premi d’afecció. Aquesta sentència hauria de permetre a l’Ajuntament obtenir part dels diners que va 
haver de lliurar per adquirir la propietat del Casino. 

 
 Posteriorment, a l’any 2007  el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estableix l’execució d’aquesta 
sentència, però Casino SA presenta una al·legació i el procés es paralitza de nou. La propietat llavors presenten el 
cas al Tribunal Constitucional, que emet una sentència desfavorable, elevant el cas llavors al Tribunal dels Drets 
Humans d’Estrasburg. 
 
 Les negociacions es paralitzen i no és fins al desembre de 2010 que el Tribunal Suprem atorga la raó a 
L’Ajuntament de Manresa en referència a l’al·legació presentada, després que l’any 2007 s’encallés el procés, fet 
que hauria de dinamitzar el procés de valoració de l’immoble encetat aquest any. Però a dia d’entrega d’aquest 
projecte les batalles legals en referència al cas Casino encara continuen. 

Figura 2.5.2. Façana nord-oest del Casino a l’any 1977. 

Font: ASPAL de la Diputació de Barcelona) 

 

Figura 2.5.3. Exterior del Casino el 26 de febrer de 1992. Imatge cedida per Cots i Claret, S.A. 
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3. Primera intervenció al Casino (1982) 
 
 Les dades per redactar aquest punt s’extreuen del llibre “La restauració, ara i aquí. Memòria de 1981-
1982”, de la Diputació de Barcelona, dels documents del projecte de la primera intervenció, d’Albert Sentís, 
d’Antoni González i d’altres autors els quals no s’ha pogut esclarir la seva identitat, ubicats a l’Arxiu del Servei del 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona junt amb les fotografies d’aquest punt. 
 
 
3.1. Dades bàsiques de la intervenció 
 

- Elaboració del projecte: Albert Sentís 
- Elaboració del projecte reformat: Antoni González Moreno-Navarro 
- Direcció de l’obra: Antoni González Moreno-Navarro 
- Contractista: Construccions Francesc Vidal, SA 
- Promotor: Diputació de Barcelona 
- Data d’inici: març del 1982 
- Data d’acabament: juny del 1982 
- Pressupost:  4.054.600 pessetes (24.368,64€) 

 
 
3.2. Cronologia 
 
 Els primers passos cap a la realització de la primera intervenció van venir donats per la declaració de 
l’edifici monument historicoartístic d’interès provincial el 14 de febrer de 1980 i finalment publicat al Boletín 

Oficial del Estado el 2 d’abril, fet que va permetre aturar el procés de demolició en el que està immers l’edifici. 
 
 Això no atura el gradual procés de degradació que 
va estar patint el Casino, de manera que es va procedir a 
organitzar l’intervenció que hauria de permetre frenar-lo. 
Es va iniciar amb l’entrada dels tècnics de l’Administració 
realitzant una visita al Casino a finals del mes de juliol del 
mateix any, tot i que l’arquitecte municipal d’aleshores, 
Albert Sentís, no va lliurar el corresponent informe fins el 
12 setembre, i finalment s’aprova el projecte 19 de 
desembre, elaborat pel mateix arquitecte. Es calcula que el 
pressupost aproximat de les intervencions proposades seria 
d’aproximadament de 3.600.000ptes. 
 
 A l’hora de redactar el projecte definitiu es va tenir 
en ment realitzar les operacions més imprescindibles per 
garantir l’estanquitat de l’edifici degut a la manca de 
recursos disponibles de l’Administració. A això se li va haver 
de sumar el fet que el Casino encara no era propietat de 
l’Ajuntament, sinó de Casino de Manresa SA, de manera 

que aquestes intervencions es van realitzar de mutu acord i 
tenien un caràcter totalment funcional, escollint els 
materials en funció de la seva eficàcia ja que en cap 
moment es va buscar atorgar característiques noves a l’edifici.  
 
 Aquestes obres es van dur a terme davant la passivitat de la propietat i per iniciativa de la Diputació de 
Barcelona, encapçalades per l’arquitecte Antoni González i Moreno-Navarro, que es va encarregar de la redacció 

Figura 3.2.1.  Interior de la sala situada a l’extrem sud de 

l’edifici. Maig de 1977. 

Font: ASPAL de la Diputació de Barcelona. 

Figura 2.5.4. El Casino a l’actualitat. 
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Figura 3.3.1.  Façana sud de l’edifici. Març de 1982.  

Font: ASPAL de la Diputació de Barcelona. 

del projecte. Una passivitat que també era present per l’acabament i el manteniment de l’edifici, ja que la 
permanent manca de recursos econòmics de la societat propietària original va impossibilitar l’acabament de la 
construcció de l’edifici i sobretot del correcte manteniment de les parts ja finalitzades.  
  
 Aquesta manca de manteniment es va materialitzar amb una intervenció d’urgència per part de 
l’Ajuntament de Manresa, al marge de la visita i del posterior informe i projecte, per tal d’assegurar l’estabilitat 
estructural de l’edifici. Aquesta operació va ser esmentada en un escrit a l’alcalde per part de l’Antoni González 
Moreno-Navarro, en el que destaca la provisionalitat i la incompatibilitat d’aquesta intervenció de cara a una 
futura reutilització de l’edifici. 
 
 El 7 d’octubre de 1981 es va publicar un informe del context legal de la intervenció, amb les 
corresponents obligacions de les parts per tal d’establir un marc legal a l’operació. 
 
 Finalment es va adjudicar l’obra a Construccions Francesc Vidal, SA el 24 de febrer de 1982 i es va iniciar 
la intervenció el mes de març. Durant el transcurs d’aquesta sorgeixen noves necessitats, modificacions i 
millores, al detectar mancances al projecte original i lesions prèviament no contemplades, tals com bigues dels 
forjats i de les cobertes. Això va desembocar en la redacció d’una memòria del projecte reformat, finalitzat el de 
març de 1982, que contempla un augment del pressupost inicial de 3.393.012ptes (20392,41€) a la xifra 
definitiva de 4.054.649ptes (24368,93€), augment d’aproximadament un 19,5%, i es fixa en 4 mesos el termini de 
les obres. 
 
 
3.3. Estat de conservació de l’edifici 
 
 L’estat aproximat de conservació és descrit a l’informe de l’arquitecte municipal, en el que destaca les 
operacions més prioritàries de cara a frenar la degradació de l’edifici. Segons aquest informe el Casino es pot 
dividir en dos espais, el que s’utilitzava i el que no. El que encara sí se’n feia ús, compost pel bar de Casino de 
Manresa Societat Recreativa, la sala que acull l’entitat d’Escacs Manresa i la sala dels billars gestionada per Billar 
Club. Aquests espais conformaven aproximadament un 20% del total de la superfície disponible de l’edifici, i és la 
que presentava unes condicions de conservació mínimament acceptables, al contrari que el 80% restant de 
l’edifici.  
 
Façanes  
 En general, les façanes presentaven un estat de conservació 
prou acceptable, sovint amb descoloriments, brutícia i despreniments 
de l’arrebossat, o amb l’absència de fusteries i vidrieres. Però la façana 
que cal destacar és la sud, on hi havia una esquerda que arribava a 
tenir una amplada màxima de 5mm en alguns trams i que era present 
des de la trobada amb la coberta fins a la cota del terreny. Es pot 
comprovar a la figura 3.3.1. que l’arc de la finestra principal de la 
façana i la seva llinda havien cedit varis centímetres i que es 
recolzaven a les vidrieres immediatament a sota d’aquesta. També es 
pot observar com el balcó patia el mateix fenomen. 
 
 Segons l’informe es creia que era degut a una manca 
d’arriostrament horitzontal a nivell de coberta, amb un moviment en 
sentit oposat de les façanes est i oest. També hi havia la possibilitat 
que es tractés d’un assentament diferencial del terreny degut a la seva 
composició argilosa, que representa un estrat d’uns 5 metres amb un 
alt nivell freàtic que podria produir variacions en les seves propietats 
que ocasionin aquest procés patològic. 
 

Cobertes, cúpules i claraboies 
 A les cobertes inclinades es podia observar que un 
nombre considerable de  teules estaven fracturades o 
estan mal col·locades, degut a la manca d’adherència 
d’aquestes amb els cabirons, ja que presentaven una unió 
en sec tal i com s’evidencia a la figura 3.3.2. També es 
podia comprovar com varis dels citats cabirons estaven en 
mal estat de conservació i es va considerar necessari la 
substitució dels elements. 
 
 Les cobertes planes eren ventilades a la catalana 
les quals presentaven trencaments i irregularitats que 
permeten el pas de l’aigua, com s’observa a la figura 3.3.3. 
 
 Es comprova que s’ha intervingut anteriorment en 
un 60% de les cobertes i que aquestes presenten un estat 
de conservació correcte, fet que no succeeix a les restants i 
que sí requerien de reparacions. 
 
 Les cúpules dels dos cossos laterals presentaven 
problemes d’estanquitat a les trobades de les bases 
d’aquestes i en les peces ceràmiques vidriades que les 
recobrien, juntament amb esquerdes que eren visibles des 
de l’interior de l’immoble. 
 
 A les claraboies els hi mancaven vidres en 
determinats trams per tal d’evitar la filtració d’aigua,  i les 
juntes dels vidres i la seva l’estructura metàl·lica 
presentaven un pobre estat de conservació. 
  
Evacuació aigües pluvials 
 Els canalons i els baixants presentaven un mal estat de conservació, amb una visible manca de 
manteniment que ocasionaven obstruccions i trencaments en varis punts d’aquesta xarxa. 
 
 
Altres 

- Es remarcava com a aconsellable l’acció de refer la fusteria exterior o bé condicionar-la per poder 
col·locar vidrieres ui així impedir el pas de l’aigua, una operació que tindria un cost aproximat de 
1.600.000ptes. 

- Es destacava la importància de la intervenció als paraments exteriors i acabats interiors, que 
s’interpretava com a urgent i que seria convenient realitzar una proposta d’intervenció de l’edifici abans 
d’intervenir-hi. 

- Els interiors també estaven molt malmesos, però encara restaven làmpades i la fusteria.  
 
 
3.4. Execució de la intervenció 
 
 Una vegada es van determinar les lesions que patia l’edifici es va procedir a realitzar els treballs 
necessaris per tal de garantir l’estanquitat de l’edifici, tant els inicialment previstos com els que es van afegir al 
projecte reformat una vegada la intervenció havia començat. 
 
 

Figura 3.3.2. Coberta inclinada de la sala de festes. Març de 

1982. Font: ASPAL de la Diputació de Barcelona. 

Figura 3.3.3. Coberta plana a l’est de la cúpula sud. Març de 

1982. Font: ASPAL de la Diputació de Barcelona. 
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Façana sud 
 La solució que es va plantejar per reparar l’esquerda de la façana 
és complexa i va tenir vàries fases. Primerament es va atirantar l’edifici 
amb dues fileres de barres metàl·liques de Ø25mm collades a les façanes 
est i oest amb perfils UPN100 encastats per evitar nous moviments, i es 
va efectuar a nivell dels dos sostres. Seguidament es va procedir a 
recol·locar les llindes de pedra al seu lloc tot afegint-hi una estructura 
metàl·lica interior, consistent en una biga metàl·lica encastada a la 
façana per la part interior i rejuntant el conjunt amb morter expansiu per  
tal de monolititzar el conjunt. A continuació es va incorporar un reforç a 
la part interior de la barana i de la cornisa per la part interior mitjançant 
també una estructura metàl·lica collada a sostres i parets.  
 
 Finalment es va efectuar el grapat de l’esquerda consistent en 
regates de 60cm de longitud i 4cm d’amplada, amb una separació entre 
grapes de 50cm i adherides amb morter epoxi d’arena silícia amb 
dosificació 1:3 per unir les grapes i el parament vertical i així atorgar 
durabilitat a la reparació. 
 
Cobertes, cúpules i claraboies 
 Les cobertes inclinades es van desmuntar i 
muntar per tal d’ordenar les teules àrabs disposades 
en sec sobre els cabirons degut a la mala col·locació 
d’aquestes, substituint les peces malmeses (aquesta 
operació es mostra a la figura 3.4.1.). Alguns cabirons 
presentaven un mal estat de conservació i es van haver 
de substituir, així com un nombre bigues de fusta 
inicialment no previstes. També es van rejuntar els 
minvells i es van impermeabilitzar els aiguafons per tal 
de garantir la correcta evacuació de l’aigua. 
 
 Pel que fa a les cobertes planes, aquestes es 
van reconstruir en part amb envanets de sostremort, 
un encadellat ceràmic, una capa de morter, aplicació 
d’una capa de tela asfàltica que anteriorment no posseïa, una capa 
de rajola tallada i acabat amb peces de gres rejuntades amb morter, 
com es pot observar a la figura 3.4.2. Les trobades de les cobertes 
planes amb el parament vertical es van solucionar amb la 
incorporació de tela asfàltica amb protecció d’alumini. 
 
 A les cúpules les actuacions realitzades van ser rejuntar la 
trobada amb les cobertes mitjançant l’aplicació de tela asfàltica 
protegida amb una làmina d’alumini, la substitució dels elements 
ceràmics vidriats danyats i la reparació de les esquerdes exteriors 
que pateixen. 
 
 Finalment, a les claraboies s’hi va efectuar la reposició dels 
vidres armats que hi mancaven per tal d’evitar l’entrada d’aigua, 
juntament amb la impermeabilització amb massilles per rejuntar-los 
i el pintat de l’estructura metàl·lica que els suportaven per evitar la 
seva oxidació. 
 

Evacuació aigües pluvials 
 L’operació va consistir en la substitució dels canals de recollida d’aigua per uns nous de plàstic, i la 
neteja, reparació i substitució dels baixants que ho requereixin. Va ser necessari connectar els baixants a la xarxa 
de clavegueram de la ciutat, ja fos al carrer Arquitecte Oms o al Passeig Pere III. En total es van substituir 215mL 
de tub Ø20cm i Ø30cm. 
 
Altres 
 Degut al pobre estat de conservació de la volta de l’escenari de la gran sala de la planta noble es va haver 
de realitzar una intervenció consistent en efectuar una reparació a partir de formigó armat i tela metàl·lica per 
tal d’estabilitzar el conjunt i frenar la seva degradació.  
 
 
3.5. Intervencions ja realitzades 
 
 La precarietat de la conservació de l’edifici va forçar una actuació d’urgència per garantir la seva 
estabilitat al marge de la Diputació de Barcelona, una operació esmentada a l’inici d’aquest punt. Es tractava de 
la terrassa ubicada a la façana principal de l’edifici, que unia aquest amb el passeig Pere III i que era un espai que 
encara estava transitat, augmentant el risc de col·lapse i alhora de generar un incident que podria ocasionar 
lesions als usuaris de l’edifici.  
 
 L’Ajuntament va realitzar la reparació mitjançant un apuntalament de la terrassa a base de bigues de 
ferro, pilars d’obra i base de formigó a tota la longitud de la terrassa, que degut a la filtració d’aigua l’estructura 
d’aquesta presentava un estat crític de conservació. El cost d’aquesta reparació ha estat de 331.820ptes. 
 
 
3.6. Lectura crítica de la intervenció   
 
Façana L’atirantament de l’edifici hauria d’impedir-ne nous moviments a no ser que es degui a 

un assentament diferencial del terreny. En un principi aquesta intervenció sembla 
correcta. 

Cobertes, 
cúpules i 
claraboies 

Les cobertes inclinades patiran noves lesions degut a que el sistema constructiu s’ha 
comprovat que no és efectiu i amb el pas dels anys s’acaba deteriorant i permetent el 
pas de l’aigua.  
Les cobertes planes en un principi és una intervenció correcta degut a que l’aplicació de 
la tela asfàltica hauria d’impedir el pas de l’aigua, però els salts tèrmics que 
s’experimenten a Manresa poden ocasionar que el rejuntat de les peces ceràmiques 
d’acabat s’acabin deteriorant i permeti de nou el pas de l’aigua si aquestes no 
s’efectuen correctament. 
Les cúpules presenten esquerdes i fissures al seu interior, així que en una intervenció 
superficial com és la d’aquest cas no hauria de resoldre els problemes ja presents en 
aquests elements. 
Les claraboies no haurien de patir noves lesions a l’haver efectuat les reparacions 
necessàries, sempre i quan es realitzi el manteniment corresponent. 

Evacuació 
d’aigües 
pluvials 

Es poden substituir els elements danyats i netejar els existens, però sense un 
manteniment correcte els processos patològics tornaran a sorgir i s’ocasionaran les 
mateixes lesions. 

Altres Per manca de detalls no es pot fer un anàlisi precís de la intervenció efectuada a la 
terrassa del passeig amb anterioritat a aquest projecte. 

 
 
 
 

Figura 3.4.2. Treballs a la coberta inclinada a l’est de la cúpula sud. 

Abril de 1982. Font: ASPAL de la Diputació de Barcelona 

Figura 3.4.3. Treballs a la coberta plana a l’est de la 

cúpula sud. Abril de 1982. 

 Font: ASPAL de la Diputació de Barcelona 

Figura 3.4.1. Façana sud. Abril de 1982. Font: 

ASPAL de la Diputació de Barcelona 
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3.7. Conclusions 
 
 Aquesta intervenció va tenir una abast tant limitat degut principalment al fet que el Casino encara no era 
propietat de l’Ajuntament i això va comportar una notòria limitació pressupostària de la intervenció. Aquest fet 
queda palès a la solució constructiva adoptada per a reparar les cobertes inclinades, per exemple, ja que estava 
demostrat que aquell sistema de cobertes inclinades acabava permetent el pas de l’aigua, o bé la reparació de 
les cúpules, ja que no es soluciona el problema de les filtracions reparant només les esquerdes exteriors. 
 
 Es pot veure que la majoria de treballs efectuats es basaven en la substitució d’elements danyats, com és 
el cas de cobertes, claraboies, baixants i canalons, o de reparacions totalment imprescindibles per garantir 
l’estabilitat de l’edifici, com el grapat de la façana i l’atirantat dels murs. En cap moment es substitueix un 
sistema constructiu per un altre teòricament millor, com demostren les teules de la coberta inclinada es tornen a 
col·locar i es substitueixen els elements ceràmics i de fusta danyats, però no s’aplica cap millora i probablement 
es coneixia que les lesions es tornarien a repetir. 
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4. Segona intervenció al Casino (1990) 
 
 Aquest punt és realitzat a partir del projecte de la segona intervenció del Casino, dels seus estudis previs, 
l’avantprojecte, els projectes i els projectes reformats de les diferents fases d’obra, excepte el punt 4.1. 
 
4.1. Context històric de Manresa dels anys 70 fins a la segona intervenció de 1990  
 
 Els anys anteriors a la segona intervenció del Casino van estar marcats per nombrosos canvis en tots els 
àmbits, però el més remarcable va ser el restabliment de les institucions i dels drets personals i col·lectius, 
juntament amb un esperit de recuperació de la cultura censurada que va alimentar la conscienciació de la 
ciutadania vers el patrimoni cultural, un pilar bàsic per a la defensa de l’edifici del Casino. Els successos històrics 
relacionats amb el Casino es descriuen al punt 2.2.5 del projecte, de mode que aquest context es centra en 
l’economia, l’urbanisme i les biblioteques existents anteriorment al Casino, a partir de llibre El Bages. Transició 
industrial i centralitat territorial de Josep Oliveras i Samitier i José Antonio Giménez i Ruiz i del Pla General de 
1997 de l’Ajuntament de Manresa, que també revisa els antics planejament de la ciutat.  
 
Emmarcament polític i econòmic 
 La conjuntura econòmica dels anys anteriors a la intervenció del Casino es pot resumir de manera força 
negativa. La comarca del Bages, i especialment Manresa, estava altament industrialitzada, però és un sector que 
el règim franquista va erosionar tot i l’empenta inicial, amb l’ajuda de les crisis del sector tèxtil a principis de la 
dècada de 1960 i a la crisi del petroli de 1973. Això va resultar en una situació pèssima als anys 80. Només a finals 
d’aquesta dècada es pot apreciar una lleugera millora, gràcies en part a la incorporació d’Espanya a la Unió 
Europea l’1 de gener de 1986. 
 

El règim franquista va prendre la mesura de l’autoproveïment a partir de la producció interna de tots els 
béns necessaris per a la població, i a un aïllament internacional que frenava les importacions. Aquest fet va 
provocar la reactivació de les zones més industrialitzades, com Manresa per exemple, que acollirà un gran 
nombre d’immigrants provinents de zones no industrialitzades, disposats a tenir un lloc de treball encara que 
sigui amb la política de sous baixos del règim, una mesura que beneficia als empresaris. 

 
A aquesta iniciativa, però, se li ha d’afegir la crisi del sector tèxtil, compresa entre 1962 i 1965, que afecta 

de manera crítica a Manresa i a la comarca del Bages, ja que les riberes del Cardener i del Llobregat acollien el 
nucli més important d’indústries cotoneres de l’Estat. Això va obligar als empresaris a redirigir les seves 
inversions cap a altres sectors, creant una tendència de destrucció de llocs de treball i de tancament d’empreses 
que continua fins a la dècada dels 90. 

 
Si el Casino no va recuperar mai el seu nivell d’activitat d’abans de la Guerra Civil és pel desgast econòmic 

dels propietaris i socis fruit d’aquesta mateixa guerra, el règim econòmic de la dictadura i les crisis esmentades. 
És un panorama gris sense una opció clara de recuperació i en el que la tendència és negativa, de mode que a 
mesura que els anys passen la situació econòmica de la societat es va anar agreujant, i en conseqüència també 
l’estat de conservació de l’immoble. Això condueix a la manca d’un manteniment que evitaria la contínua 
degradació de l’edifici. 

 
La crisi del petroli de 1973, d'abast mundial, té una especial repercussió a nivell local de 1977 a 1985. 

Provoca el tancament de nombroses empreses i disminueix considerablement el nombre d’inversions, fet que 
comporta l’acomiadament d’una gran quantitat de treballadors. D’aquesta manera, es crea una situació on es 
destrueixen llocs de treball i augmenta la dificultat per trobar-ne un altre, resultant en una pèrdua de pes 
específic de la comarca del Bages i també de Manresa respecte les altres comarques catalanes. De totes maneres 
aquesta crisi ja no afecta directament al Casino, ja que ja s’havien iniciat les operacions per a iniciar el seu 
enderroc per part de la propietat, però també les de defensa del patrimoni per part dels ciutadans i associacions 
per tal d’aconseguir la catalogació de l’edifici. 

 

Però a partir de la segona meitat de la dècada de 1980 comença a capgirar-se la situació, especialment 
des de l’entrada de la comarca del Bages a la llista de Zones Industrials en Declivi (ZID) de la Unió Europea, que es 
materialitza amb la creació de noves empreses a partir de fortes inversions o la millora de les existents. També 
cal tenir en compte la millora de les comunicacions que es duen a terme durant aquests anys, tals com el Túnel 
del Cadí (1984) i l’autopista de Terrassa a Manresa (1989) que resulta una important millora en el transport de 
persones i mercaderies, suposant un impacte directe positiu a l’economia local i una millora de la competitivitat 
dels productes de la comarca. Arrel de tots aquests indicatius positius es crea un clima de bonança econòmica en 
el moment de l’acord per la compraventa del Casino l’any 1990, que permet tenir una perspectiva optimista 
sobre el futur de l’edifici. 

 
Desafortunadament aquesta situació no s’allargarà massa degut a la crisi del 1992, que ja demostra que 

el model de creixement promogut majoritàriament per la construcció, amb especial importància de l’obra 
pública en aquest cas, és insostenible. També hi influeix la liberalització dels mercats i l’entrada al Sistema 
Monetari Europeu (SME), on la pesseta és devaluada fins en tres ocasions pels mercats financers per tal de 
complir així amb els requisits de la futura moneda comuna europea. Aquesta situació obligarà a fragmentar 
l’obra en més fases i subfases degut a la manca de recursos econòmics de l’Administració. 
 
Legislació urbanística 
 Durant la redacció del projecte de la segona intervenció del Casino hi ha dues normatives de caire 
general que s’han hagut de tenir en compte: la Reforma de la Llei del Sòl de 1975 i el Pla d’Ordenació Urbana de 
1981. Aquesta última no deixa de ser una revisió del Pla General de Manresa, aprovat l’any 1964 amb una vida 
de quinze anys, que s’aprova en el moment que la immigració és més intensa, i és en aquest context en el que es 
creen nous barris a Manresa tals com Sant Pau, el Tossal del Coro i la Mión. De fet, és un planejament que es 
basa en la creació de noves vies de comunicació, de delimitació de zones industrials, ordenació de la ciutat i la 
creació d’un parc central a la ciutat. Aquest pla, però, no contempla l’ordenació del sòl, de manera que es dona 
peu a l’especulació fruit de les gairebé inexistents limitacions urbanístiques, promovent l’aparició de barriades i 
urbanitzacions separades dels nuclis urbans, sovint sense les infraestructures necessàries. És en aquest context 
de màniga ampla en el que es posa en perill la integritat del Casino i altres edificis emblemàtics de la ciutat, tal i 
com s’ha comentat al punt 2.2.5. 
 
 La Reforma de la Llei del Sòl del 1975 sorgeix després del fort desenvolupament econòmic experimentat 
a la dècada dels 60 i principis dels 70, on ha existit un comportament incorrecte per part de les parts 
interessades degut a l’especulació realitzada amb els preus del sòl, i una manca de previsió de terrenys per a 
usos diferents als de la construcció de vivendes. Això comporta tot un seguit de problemes de desordre 
urbanístic i les conseqüents reivindicacions socials, que comporten despeses extres a les administracions i als 
propis ciutadans per tal de rectificar la situació. Aquesta llei de reforma de la Llei del Sòl original de 1956 
possibilita la revisió dels planejaments existents i la redacció de nous per a les poblacions que no en tenien per 
tal de millorar aquesta situació. 
 
 El Pla d’Ordenació de Manresa de 1981 és redactat entre 1978 i 1979 i incorpora els canvis introduïts a la 
Reforma de la Llei del Sòl de 1975, i s’adapta als ràpids canvis que està vivint el país, tot actualitzant-se a 
l’urbanisme que s’executa en aquest període i en el que es tenen en compte les demandes dels ciutadans que 
han escollit per primera vegada un ajuntament democràtic amb les eleccions municipals de 1979. Aquest és el 
planejament sobre el que es realitzen les intervencions al Casino, i per tant és el que influirà en major grau la 
redacció del projecte. Té com a pilars bàsics: 

- La visió territorial de Manresa i dels municipis en els que Manresa té una influència més elevada, com ara 
Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i el Pont de Vilomara, per tal d’ordenar 
adequadament el territori i oferir-hi els serveis corresponents, tant quantitativament com qualitativament. 

- Aposta clara per reforçar l’urbanisme enfocat als serveis. 
- La limitació de la localització industrial al polígon dels Dolors i de Bufalvent. 
- Racionar el creixement residencial en funció dels recursos i necessitats existents. 
- La reserva d’espais per a equipaments i espais lliures de cara a futurs usos, tot tenint en compte l’actual i 
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futur pes específic de la ciutat i dels seus voltants. 
- Revitalització del nucli antic de la ciutat, molt degradat. 

 
 
4.2. Estat actual (1990)   
 
 Les intervencions realitzades l’any 1982 només han alentit la contínua degradació de l’edifici, però en cap 
cas han suposat una mesura definitiva als problemes que ve arrossegant històricament. Tot i que en el seu 
moment es van seleccionar els materials per dur a terme els treballs en funció de la seva eficàcia, es pot 
comprovar que: 

- El paviment de les cobertes planes reparades s’ha trencat degut als salts tèrmics habituals de Manresa 
per la seva situació geogràfica. 

- Les cobertes inclinades presenten desperfectes que tornen a permetre el pas de l’aigua. 
- Les cúpules presenten un estat de conservació ruïnós, amb nombroses esquerdes. 
- Alguns dels aiguafons i baixants estan obstruïts, amb nombroses peces trencades i presència de fongs. 

 
 Es procedeix a fer un estudi visual i fotogràfic de l’estat actual del Casino, dut a terme per la constructora 
Construccions Cots i Claret, S.L. S’obté com a resultat el que ja s’esperava, i és que l’estat de l’immoble és 
veritablement lamentable, requerint una intervenció el més aviat possible i que s’ha d’efectuar amb un alt grau 
de profunditat, degut a que poques parts de l’edifici resten en bon estat de conservació. A grans trets les lesions 
detectades més importants són: 
 
Humitats per capil·laritat. 

Gairebé presents a totes les sales de la planta semisoterrani, afecten a les bases dels murs i són 
particularment intenses fins a una alçada concreta, que varia segons la sala però amb un nivell màxim 
d’aproximadament 1’50m, a la que desapareixen. Provoca en el més lleu dels casos un defecte 
cromàtic dels revestiments, però també provoca eflorescències i despreniments dels revestiments 
interiors i exteriors. Aquest procés patològic es deu a la humitat per capil·laritat que ascendeix a 
través del terreny, agreujat per la manca d’una ventilació eficient de les sales degut a la naturalesa 
semisoterrada de la planta. Les estances inacabades presenten un millor estat de conservació que les 
que sí ho estan al no tenir revestiments i tenir, usualment, una millor ventilació degut a la manca de 
vidres. També hi ha problemes degut a l’augment de volum del terreny fruit de la concentració 
d’humitat, que ha provocat la deformació dels paviments de vàries sales. 
 

Oxidació de biguetes metàl·liques dels forjats, formació d’esquerdes longitudinals als revoltons 

L’oxidació de les biguetes ha comportat una pèrdua de resistència i un augment del volum que ha 
afectat negativament als revoltons, arribant a trencar-los formant les esquerdes longitudinals 
esmentades.  
Aquest fenomen ha ocorregut a la planta semisoterrani, on les humitats de capil·laritat, la manca de 
ventilació i les filtracions d’aigua han acabat per saturar l’ambient, agreujat pels falsos sostres 
d’encanyissat que conformen cambres d’aire no ventilades. També cal destacar el contacte directe del 
ferro amb el morter de calç usat per la unió dels revoltons i per l’aplicació directa de guix sobre les 
bigues, que degut a l’elevada higroscopicitat d’aquest transmet les humitats a les biguetes. 
A la planta entresolat el problema també hi és present però no en la mateixa magnitud, mentre que a 
la planta noble aquest es produeix degut a les filtracions d’aigua provinent de les cobertes degut a 
que presenten nombroses lesions i permeten el pas de l’aigua. 
 

Moviments experimentats per paviments en les plantes semisoterrani i entresolat. 

En el primer cas és degut a les humitats de capil·laritat, mentre que el segon és ocasionat per 
l’oxidació i augment de volum de les biguetes metàl·liques dels forjats. 
 

Despreniment del fals sostre de guix. 

Aquest element és compost per un encanyissat fixat al forjat mitjançant elements metàl·lics i acabat 
amb una capa de guix. És un element constructiu molt sensible a la humitat, que acaba provocant la 
seva putrefacció en ambients poc ventilats com el del cas que ens ocupa. Les lesions que pateix 
aquest element consisteixen en taques d’humitat, eflorescències, esquerdes, bombaments produïts 
pel despreniment d’alguna fixació, regalims d’aigua que s’obren pas a les parets i  motllures, i fins i tot 
despreniments parcials del propi cel ras, en algun cas provocat pel col·lapse de les bigues del forjat o 
per un excés d’excrement d’aus que han accedit a l’edifici.  
 

Trencament de bigues de fusta del sostre sota coberta. 

Les reparacions efectuades durant la primera intervenció al tenir un caràcter d’urgència no es van dur 
a terme de la forma correcta i no es van detectar la totalitat de les bigues amb lesions, algunes de les 
quals s’han acabat esfondrant juntament amb els revoltons adjacents. 
Les causes són vàries i consisteixen en atacs de fongs i de corcs, humitats derivades de les goteres, 
filtracions i manca de ventilació. 
 

Goteres i filtracions en cobertes. 

Tot i les reparacions efectuades a les cobertes hi ha un gran nombre de goteres i filtracions que 
perjudiquen seriosament la conservació de l’edifici, evidenciant la provisionalitat de la intervenció 
anterior. 
La problemàtica recau en la tipologia constructiva de les cobertes, amb les teules disposades  
directament sobre les llates de fusta sense cap fixació, adherint-se per fricció i gravetat, on les 
deformacions remanents de les bigues que suporten les llates, i també d’aquestes últimes, ocasionen 
moviments no desitjats de les teules que les acaben descol·locant i permetent el pas de l’aigua.  
Les cobertes planes de l’edifici, que en gran part han estat reparades, presenten goteres i filtracions 
degut a l’aparició d’espècies vegetals a les unions entre les peces i que han acabat creant esquerdes i 
fissures,  i el trencament de les làmines d’alumini gofrada degut a petits despreniments dels murs que 
les envolten, permetent el pas de l’aigua a la trobada entre les cobertes i els paraments verticals. 
Els canalons de recollida d’aigües pluvials en un parell de trams en concret es troben entre la coberta i 
els murs s’han obstruït i trencat, fet que provoca noves filtracions que erosionen l’enguixat de les 
estances i provoquen l’oxidació de l’estructura metàl·lica que sustenta les cobertes inclinades. 
 

Entrada d’aigua de pluja a través de finestres, balconeres i altres obertures. 

La problemàtica de la filtració d’aigua a través de les obertures es pot deure a l’absència de qualsevol 
tipus de tancament, com ara vidres o persianes de llibret, o bé mesures preses més de cara a evitar el 
pas d’animals i persones, tals com reixes, tàpies o fustes clavades. També pot ser ocasionat per un 
desajust o manca de peces dels tancaments de les obertures, impedint el correcte segellat 
d’aquestes, com a les claraboies, o bé el trencament de vidres, que permeten el pas directe de l’aigua 
degut a actes de vandalisme. Aquest estat varia a cada sala degut al diferent grau de finalització que 
presenta cada una i a la planta on es troba. 
 

Deficiències observades a les cúpules. 

L’estructura de descàrrega de la cúpula, composta per un entramat de bigues de ferro, presenta un 
estat avançat d’oxidació amb pèrdues significatives de secció. A la part interior d’aquestes es poden 
observar dues esquerdes horitzontals, una d’elles situada a un terç de la base i l’altra pròxima al 
llanternó, i també es poden observar petites esquerdes verticals corresponents als nervis de la 
cúpula. Al deconstruir-les es pot comprovar que la esquerda horitzontal inferior ve donada per un 
cèrcol metàl·lic que abraçava la cúpula, i que degut a l’oxidació s’ha expandit i s’han creat unes 
tensions que les voltes de peces ceràmiques no han pogut suportar. 
A la part exterior es poden observar esquerdes de més importància als nervis i una important oxidació 
als claus que fixen les peces ceràmiques vidriades d’acabat, que arriben a fragmentar-se o a trencar la 
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peça degut a l’augment de volum experimentat, fet que ocasiona el despreniment d’aquestes peces o 
que només quedin subjectes pel morter de calç de suport. 
Els llanternons presenten un molt mal estat de conservació, amb nombroses esquerdes a les juntes de 
pedra, visibles des de l’interior de l’edifici i que permeten el pas de l’aigua. Les seves estructures de 
suport, formades per un perfil metàl·lic circular col·locat sobre la cúpula, presenten un avançat estat 
d’oxidació i ha ocasionat el despreniment del guix que els recobria. A les obertures practicades per 
permetre el pas de la llum haurien d’haver-hi vidres, però només es conserven en algun cas concret, 
la resta o estan tapiades o permeten el pas directe de l’aigua.  
Tot aquest seguit de lesions ocasionen la filtració d’aigua i l’aparició d’eflorescències, taques 
d’humitat i despreniments de l’enguixat interior de les cúpules, així com acumulacions d’aigua sobre 
els paviments de les sales, que es va filtrant i provoca l’oxidació de les bigues dels forjats inferiors. 
 

Esquerdes i fissures als paraments verticals. 

Aquestes lesions estan presents a la planta semisoterrani i a la planta noble. A la planta semisoterrani  
hi ha esquerdes a les caixes d’escala dels extrems de l’edifici, compostes per murs de fàbrica de maó, 
a la sala central de la planta semisoterrani i a les sales adjacents, que presenten fissures verticals als 
murs de pedra, de relativa importància. 
A la planta noble és on les esquerdes agafen el protagonisme, ja que els murs de maçoneria 
presenten vàries esquerdes, algunes d’intensitat moderada però d’altres de més importància, tot i 
que no representen un perill per a la integritat estructural de l’immoble. Hi ha una esquerda a l’est de 
la sala central de la planta noble que sí representa un perill estructural i que s’haurà de reparar de 
manera urgent. 
És destacable la presència de fissures als brancals de les obertures de la façana principal del Casino, i 
de la trobada d’aquesta amb la façana sud, la del carrer Arquitecte Oms, que inclús permeten el pas 
de la llum a través d’elles cap a l’interior de l’edifici degut a una falta de monolitisme a aquesta sala 
 

Erosió d’elements escultòrics de la façana i despreniment del seu arrebossat. 

La presència d’elements escultòrics realitzats amb pedra de qualitat millorable ha provocat la seva 
ràpida erosió i la conseqüent pèrdua de qualitat estètica, trobant-se aquest fenomen sobretot a la 
façana principal. També cal destacar que l’arrebossat de morter de calç presenta un deteriorament 
que resulta en varis despreniments i trencaments, amb els conseqüents problemes estètics i 
d’estanquitat.  
 

Alteracions i degradació de la construcció per operacions inadequades i manca de manteniment. 

En determinats murs de la planta noble s’hi ha practicat regates a les seves arestes, en algunes parets 
de maçoneria de la mateixa planta s’hi han realitzat regates horitzontals i inclús en un cas una de 
obliqua, i també s’ha pogut comprovar que alguns pilars de fàbrica de maó s’han perforat per 
instal·lar-hi tubs de calefacció, que en definitiva debiliten l’estructura de l’edifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A continuació, sobre uns plànols de l’edifici que corresponen a la planta semisoterrani, a la planta noble i 
a la planta coberta, s’indica on pertany cada fotografia presa per una millor comprensió de les descripcions de 
cadascuna. Cal tenir en compte que les fotografies daten entre 1992 i 1993, així que algunes obertures poden 
estar paredades degut a la fase I de l’obra. 
 
 
 
         Planta semisoterrani 
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Figura 4.2.1. Plànol de la planta semisoterrani del 

Casino. Imatge cedida per Josep Emili Hernández. 

Figura 4.2.2. Plànol de la planta noble del Casino. 

 Imatge cedida per Josep Emili Hernández. 
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          Planta coberta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 1. A partir d’aquesta figura (4.2.4.) es poden 
observar vàries lesions a l’extrem sud de la façana 
principal, com ara el despreniment de l’acabat del 
parament vertical juntament amb l’aparició d’esquerdes 
en aquest mateix punt, la brutícia general de la façana i la 
tanca que delimita el Casino i l’aparició d’espècies 
vegetals a les escales de la terrassa i a la pròpia façana 
principal, com a la trobada del parament vertical amb el 
balcó de l’ala sud orientat al Passeig Pere III. També és 
destacable el gran nombre d’obertures inacabades, és a 
dir, que no tenen cap tipus de vidre que actuï com a 
tancament. 
 

 
 

Fotografia 2. (Figura 4.2.5.) Continuant a la façana 
principal, en aquesta figura es pot apreciar millor els 
signes d’abandonament de l’immoble, com per 
exemple la falta de vidres a varis finestrals, taques a 
la façana ocasionades per un rentat diferencial degut 
a l’acció de la pluja, ennegriment de la decoració 
realitzada en pedra degut a la brutícia acumulada, 
algunes obertures amb vidrieres trencades i la 
proliferació de vegetació tant al mur que delimita la 
terrassa com en aquesta mateixa. De totes maneres 
al ser la façana principal encara gaudeix d’un aspecte 
acceptable a l’haver-hi dedicat més recursos a la seva 
construcció i decoració, tot i que no s’ha lliurat de 
varis actes de vandalisme. 
 
 

Fotografia 3. (Figura 4.2.6.) A la part nord-oest de 
l’edifici, i ja a la façana posterior, es fa patent la falta de 
recursos de la societat original. Gran part de les 
obertures estan tapiades, i les que no ho estan permeten 
el pas d’aus que malmeten l’interior, tal i com es 
comentarà a continuació. També i ha vàries pintades de 
vàndals que han estat repintades amb pintura de color 
clar, fent un contrast cromàtic gens agradable. Els 
paraments verticals presenten un estat de degradació 
moderat, amb fissures i despreniments de l’arrebossat. 
També és present la brutícia a la balconera, a l’escala, a 
la pròpia façana i a la decoració floral  de les cúpules.  
 

 
 
Fotografia 4. (figura 4.2.7.) Seguint a la façana 
posterior, una visió general d’aquesta mostra la 
presència d’espècies vegetals a la part inferior de la 
semicúpula, vàries vidrieres trencades i obertures 
sense cap tipus de tancament, permetent el pas  a 
l’interior de l’edifici. Finalment, també s’ha de fer 
constar la deixadesa del pati posterior de l’edifici, 
inicialment usat com a pista de tennis i amb l’objectiu 
de construir-hi una piscina i que finalment només 
serveix com a aparcament de cotxes, totalment 
descuidat i sense cap tipus de vegetació exceptuant la 
presència d’alguns arbres com els que es veuen a la 
fotografia. 
 
 

Fotografia 5. Aquesta instantània pertany al passadís sud 
adjunt a la sala central de la planta semisoterrani, la sala 
de billars. Tot i que aquesta fotografia (4.2.8.) correspon a 
un moment avançat de la segona intervenció, és útil per 
destacar un dels greus processos patològics que presenta 
l’edifici fins al moment de la seva segona intervenció, i 
que són les humitats per capil·laritat. Tenint com a 
referència el treballador, es pot comprovar com el nivell 
d’aquestes humitats arriba fins a un nivell 
d’aproximadament un metre i mig d’alçada, deixant 
patent l’elevada presència d’aigua al subsòl. És un fet que 
s’ha de tractar convenientment per evitar que torni a 
sorgir passats els anys. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.4. Façana sud i principal del Casino. Abril de 1993.  

Imatge cedida per Josep Emili Hernández. 

Figura 4.2.5. Façana  principal del Casino. Febrer de 1992.  

Imatge cedida per Josep Vilanova. 

Figura 4.2.6. Façana nord-oest del Casino. Febrer de 1992.  

Imatge cedida per Josep Vilanova. 

Figura 4.2.7. Façana  posterior del Casino. Febrer de 1992.   

Imatge cedida per Josep Vilanova. 

Figura 4.2.8. Planta semisoterrani del Casino. Imatge captada 

durant la segona intervenció. Imatge cedida per Josep Emili 

Hernández. 

10 

Figura 4.2.3. Plànol de la planta coberta del Casino. 

 Imatge cedida per Josep Emili Hernández. 
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Fotografia 6. Aquesta figura (4.2.9.) pertany a la l’ala nord de l’edifici, 
inacabada des de l’origen de l’edifici, on la que originalment es preveia 
instal·lar part del Conservatori Municipal de Música, i es pot observar 
que només s’havien realitzat les obres pertinents a l’estructura, és a dir, 
el forjat, la coberta i els paraments verticals de l’edifici. També cal 
remarcar que només s’han instal·lat la fusteria i les vidrieres a les 
obertures corresponents a la façana principal, la resta estan tapiades, 
amb l’excepció d’un parell d’obertures circulars a la façana lateral. Tal i 
com es pot veure, es tracta d’una sala on emmagatzemar els objectes 
als que no se li donava cap ús o que estaven trencats, no té paviment, ni 
fals sostre, ni acabat interior dels paraments verticals. Es poden apreciar 
les bigues de fusta de les llates que conformen la coberta, i un tram on 
les peces ceràmiques que conformen els revoltons s’han desprès, 
deixant veure part de l’estructura de la coberta. Resumint doncs, 
aquesta part de l’edifici presenta un estat de conservació molt pobre i 
que requereix una intervenció profunda. 
 
 
 
 

Fotografia 7. La següent fotografia (4.2.10.) correspon a 
l’estança de la planta noble sota la cúpula situada més al 
nord de l’edifici. Els defectes més palpables són les 
humitats presents als paraments verticals i que resulta 
de la filtracions d’aigua a través de les fissures i 
esquerdes de les cúpules. També es pot observar que 
l’estructura de descàrrega d’aquestes presenta un 
avançat estat d’oxidació i que els baixants de recollida 
d’aigua no estan ben resolts, ja que les filtracions d’aigua 
han acabat formant cavitats a la seva trobada amb la 
petxina de la cúpula, malmetent la decoració al seu pas 
cap a les plantes inferiors de l’immoble. Cal remarcar 
l’estat de degradació de la decoració de la sala i les 
taques presents al paviment fruit de les filtracions 
d’aigua. 
 
Fotografia 8. A la fotografia 4.2.11 es pot apreciar l’estat 
de conservació de la sala central de la planta noble, amb 
greus problemes d’humitat, destacant la part superior 
d’aquesta i de l’escenari del teatre. Les taques 
corresponents a la part superior de la sala també 
evidencien l’oxidació de les bigues metàl·liques del forjat, 
fent-se també presents vàries fissures i esquerdes al llarg 
dels paraments verticals i de la trobada d’aquests amb el 
forjat i la decoració d’aquest. També es poden apreciar 
els despreniments de l’acabat inferior dels paraments 
verticals i vàries obertures obstruïdes per intentar evitar 
d’alguna manera el pas de l’aigua degut al seu anterior 

trencament. 
 

 

 
Fotografia 9. En aquest cas a la fotografia 4.2.12 es 
mostra la sala situada més al sud de la planta noble de 
l’immoble, on es pot apreciar una profusió molt més 
clara de la decoració, però on també s’observen greus 
problemes a les cobertes que resulten en una filtració 
massiva d’aigua, deteriorant tant l’estructura d’aquestes 
com els paraments verticals i els citats elements 
decoratius, ja sigui en forma de motius florals realitzats 
amb guix o la fusta present a la part més baixa d’aquests. 
En aquest cas, però, encara es conserven els vidrieres a la 
majoria  de les obertures.  
 
 

 
 

Fotografia 10. Aquí (4.2.13.) es mostra en detall una de 
les llanternes situades a la part superior de les cúpules 
d’escates ceràmiques. Les llanternes presenten una 
decoració de motius florals i unes obertures, teòricament 
decorades amb vidre, per proveir de llum l’interior de les 
estances coronades per aquests elements. Però el vidre o 
bé ha desaparegut o bé s’ha trencat, que resulta en el 
tapiat de les obertures o el pas lliure dels elements 
climatològics i les aus. L’element en sí presenta un estat 
de brutícia avançat que juntament amb la presència 
d’espècies vegetals agreuja la sensació d’abandonament 
de l’edifici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.9. Sala de l’ala nord del Casino. Febrer de 

1992. Imatge cedida per Josep Vilanova. 

Figura 4.2.11. Sala de festes del Casino. Febrer de 1992. Imatge 

cedida per Josep Vilanova. 

Figura 4.2.10. Cúpula nord del Casino. Febrer de 1992.  

Imatge cedida per Josep Vilanova. 

Figura 4.2.12. Sala sud de la planta noble del Casino, 1990. 

Imatge cedida per Josep Emili Hernández. 

Figura 4.2.13. Sala de l’ala nord del Casino. Febrer de 1992. 

Imatge cedida per Josep Vilanova. 
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4.3. Projecte d’intervenció de 1990 i proposta de nou ús 
 
4.3.1. Introducció 
 

La segona intervenció realitzada al Casino de Manresa es caracteritza per la profunditat dels treballs 
realitzats i pel considerable espai de temps en que s’han realitzat. En total, s’han necessitat un total de 16 anys 
per tal de poder mostrar la millor cara de l’edifici a la ciutat. Part de responsabilitat la té el fet que és un edifici 
en el que des de la seva concepció es van desatendre les necessitats de manteniment que requeria, agreujant-se 
amb l’estat gairebé d’abandonament que ha patit a partir dels anys 70. Això ha obligat a elaborar varis estudis i 
avantprojectes per determinar l’abast de les lesions i processos patològics que patia l’edifici i també per a 
precisar les intervencions a realitzar. 
 
Així doncs, el projecte d’intervenció del Casino es pot subdividir en set etapes diferenciades: 

1. Estudis preliminars per instal·lar la Biblioteca i el Conservatori de Manresa 
2. Restauració de l’edifici del Casino 
3. Avantprojecte per a la formació de la Biblioteca segons els Estudis preliminars 
4. Construcció de la Biblioteca a les plantes noble i superior del Casino 
5. Estudis previs per a les plantes baixes del Casino 
6. Ampliació de la Biblioteca a l’ala nord de la planta noble 
7. Conclusió de la Biblioteca i instal·lació d’un Centre cultural a les plantes inferiors. 

 
Es poden observar com hi ha dos tipus d’etapes diferents, unes per tal de valorar l’estat de l’edifici, la 

manera més convenient d’intervenir-hi i la concreció o modificació dels plantejaments inicials, i d’altra banda les 
etapes de redacció de projectes d’intervenció pròpiament dit. 

 
A continuació, a la figura 4.3.1. es poden apreciar els terminis de les redaccions dels projectes o estudis i de 

les seves posteriors execucions, si s’escau. El color blau correspon a la redacció dels estudis previs, 
avantprojectes o projectes, i en marró la seva execució. Les caselles partides corresponen a un solapament de les 
dues fases, redacció i execució. Aquesta informació s’amplia al punt 4.2.3. i al punt 4.3. 

 

 
 

  
           Redacció del projecte/estudis               Execució del projecte     Solapament de fases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.2. Principals entitats i personal implicats a l’obra 
 
Elaboració del projecte i direcció de l’obra 

- Josep Emili Hernández Cros 
 
Promotor i supervisor de l’obra 

- Ajuntament de Manresa, representat per Frederic Marlet 
 
Constructora i direcció de la construcció de l’obra 

- Construccions Cots i Claret SA, encapçalada per Josep Vilanova. 
 
 
4.3.3. Descripció de les etapes del projecte 
 
Etapa 1. Estudis preliminars per instal·lar la Biblioteca i el Conservatori de Manresa.  
 
 Aquests estudis preliminars es confeccionen per tal de valorar la possible rehabilitació de l’edifici degut al 
mal estat de conservació del mateix. Aquest primer programa funcional preveu que una part majoritària de 
l’edifici del Casino fos rehabilitada com a Biblioteca, i a la resta s’hi instal·lés el Conservatori Municipal de 
Música, tot i les dificultats inicials per establir en un mateix edifici uns usos amb requeriments tant diversos i en 
cert mode, oposats. 
 S’estructura en tres punts bàsics, que són l’aixecament de plànols, l’informe relatiu als elements 
constructius i estructurals i a l’estudi de l’edifici des de l’òptica de complir els requisits previstos inicialment. 

- Realització de l’estudi: 1990 
- Promotor: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Manresa 
- Pressupost: No consta 

 
 
Etapa 2. Restauració de l'edifici del Casino 
 
 El mal estat de conservació de l’immoble, el canvi d’ús previst i la importància de l’edifici per a la ciutat 
de Manresa desemboquen a la necessitat de realitzar varis treballs amb un gran abast i enfocades a frenar la 
degradació constant de l’edifici. Al mateix temps, però, són treballs que corresponen a components bàsics del 
projecte de rehabilitació previst. Aquesta segona etapa de la intervenció comprèn  les fases I, II i III, que 
corresponen als treballs d’urgència per evitar la contínua degradació de l’edifici, a les obres de la consolidació de 
la seva estructura i als treballs de restauració. Algunes d’aquestes fases estan subdividides en dos subfases degut 
a l’escassetat de recursos econòmics de les administracions en aquest moment. 

- Realització del projecte: 1990-1994 
- Realització de les obres: 1991-1997 
- Promotor: Diputació de Barcelona 
- Pressupost:  Fase I: 57.012,44 € 

Fase II: 624.620,58 € 
Fase III: 1.772.198,65 € 

 
 Fase I - Mesures d’urgència 

 Es tracta d’una intervenció d’urgència consistent en el paredar totes les obertures per així 
impedir més actes de vandalisme i l’entrada d’animals i el sanejament de tots els paraments i dels falsos 
sostres, presentant aquests últims un estat crític degut al més que considerable volum d’excrement d’aus 
que presenten, de fins a mig metre de gruix8. Es procedeix a l’apuntalament de les parts de l’estructura 

                                                           
8
 Hernández, J. E. Arquitecte de la segona intervenció del Casino 

Figura 4.3.1. Programació de l’obra. Font: elaboració pròpia 
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que presenten un estat més crític i es desmunten els vitralls decoratius per tal de restaurar-los i així 
poder-los tornar a muntar més endavant. 

 
 Fase II - Consolidacions 

 És una fase exclusivament de rehabilitació de l’edifici com a tal, preveient, però, el seu ús futur 
com a biblioteca. En conseqüència, es procedeix a la reparació de tots els elements estructurals, i es 
realitza un tractament dels fonaments i de la part inferior de la totalitat de paraments verticals en 
contacte amb el terreny amb la finalitat de contenir les humitats de capil·laritat. També es consolida 
l’estructura en general, s’aprofita per a millorar les condicions d’aïllament entre les plantes i també es 
realitza la previsió d’espai el condicionament dels passos d’instal·lacions, que degut al gran volum i 
alçada de vàries de les estances el condicionament de l’aire hauran de complir uns requisits molt 
exigents. 
 
 Finalment, es rehabiliten completament les cobertes, tant les planes com les inclinades, 
reparant-les o substituint-les segons els seu grau de deteriorament. També es reparen les cúpules, que 
es substitueixen per unes de nova construcció tot aprofitant l’estructura existent com a encofrat perdut i 
millorant el comportament tèrmic d’aquestes, així que es tracta d’una intervenció amb un alt grau de 
complexitat.  

 
 Fase III - Restauració 

 Consisteix en  l’execució de tota l’obra civil –interior i exterior- per a la instal·lació de la 
biblioteca. Es determina un nou sistema d’accessos i comunicacions verticals. La terrassa que existeix 
sobre el passeig es modifica rebaixant la seva alçada per tal d’establir una relació més propera i fluida 
entre l’espai públic i el nou equipament. Per accedir directament des de la terrassa a la planta noble 
s’aixeca una escala exterior dissenyada en dos trams curvilinis per a acomodar-se millor a la forma 
convexa de la part central de la façana principal. També s’ha previst que es pugui accedir a la biblioteca 
des del mateix nivell de terrassa, i també des d’un tercer accés per a minusvàlids directament des del 
passeig accessible mitjançant rampes. Aquesta nova solució de la terrassa i dels accessos possibilita 
l’obertura de l’edifici al passeig Pere III, aspecte  oposat a la concepció original de l’edifici. 

 
 
Etapa 3. Avantprojecte per a la formació de la biblioteca segons els estudis preliminars 
 
 Es desenvolupa i es concreta el projecte previst inicialment, el del doble ús de l’edifici. A la part del 
Conservatori es preveu la distribució següent: 18 aules d’ensenyament individual, 8 aules d’ensenyament 
col·lectiu, una sala d’assaig per a petita orquestra, una sala de gravacions, un Auditori amb capacitat per a 200 
persones, espais reservats per a serveis pedagògics i administratius, sales d’espera, etc. En referència a la 
biblioteca es preveu una sala principal de lectura, una sala de lectura per a joves, una biblioteca infantil, una 
hemeroteca i una sala d’audiovisuals, i serveis com la consulta informatitzada i el dipòsit de reserva. 
 
 Aquest avantprojecte s’elabora una vegada iniciades les obres de l’etapa anterior, de caire més general, i 
es va dur a terme per tal de poder gestionar millor les obres de restauració i orientar-les cap a una intervenció de 
rehabilitació concreta. 

- Realització del projecte: 1991-1992 
- Promotor: Ajuntament de Manresa i Diputació de Barcelona 
- Pressupost: No consta 

 
 
 
 
 
 

Etapa 4. Construcció de la Biblioteca a les plantes noble i superior del Casino 
 
 Aquesta etapa comprèn les fases IV i V de l’obra, que concreten a nivell executiu les obres a realitzar per 
a la instal·lació de la  biblioteca. Al llarg dels anys en els que es duen a terme aquests treballs es van solapant les 
dues fases i les seves diferents subfases d’obra. 

- Realització del projecte: 1993-1996 
- Realització de les obres: 1994-1999 
- Promotor: Ajuntament de Manresa, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya 
- Pressupost:  Fase IV i V: 1.613.773 € 

 
 Fase IV i fase V 

 En aquesta fase s’han configurat definitivament els diferents àmbits de la biblioteca. La major 
part dels antics espais, que restaven inacabats des de l’origen de l’edifici, s’han redissenyat adequant-los 
a les noves sol·licitacions seguint l’estil arquitectònic original, tot reinterpretant-lo convenientment per 
actualitzar-lo, mentre que a les sales que conservaven la decoració original l’actuació ha estat 
fonamentalment restauradora. La principal intervenció ha tingut lloc a la gran sala central, que s’ha 
desdoblat verticalment establint un nivell d’entresolat que la recorre en tot el seu perímetre intern, i s’ha 
cobert amb una volta de mig punt. Aquestes solucions contribueixen a acomodar-la millor per a l’ús al 
qual és destinada, ja que, a causa de la seva gran alçada, es produïa una descompensació d’escala, i a la 
vegada permet resoldre els problemes d’acústica i de confort climàtic que presenta. Així mateix, es porta 
a terme una remodelació important a la part inferior dels forjats de les sales més interiors, per tal 
d’atorgar-lis la lluminositat que els hi manca. Totes les instal·lacions passen per una columna tècnica que 
uneix les diferents plantes de l’edifici amb les cambres de maquinària i calderes, que són situades a les 
cambres existents a la planta coberta, que es condicionen amb aquesta finalitat. 

 
  
Etapa 5. Estudis previs per a les plantes baixes del Casino  
 
 En aquesta etapa s’abandona a nivell polític l’avantprojecte realitzat fins ara a partir dels Estudis 
preliminars de 1990 i es decideix destinar com a Biblioteca la totalitat de la planta noble. Es preveu reservar la 
resta de l’edifici a Centre cultural, de mode que s’estudia la instal·lació d’aquest equipament a les dues plantes 
inferiors, encara pendents d’efectuar-hi els treballs corresponents. Aquests consisteixen en un auditori, sales 
d’exposicions, sales polivalents per a reunions, un centre d’informació juvenil i cultural, un bar-restaurant, i locals 
d’exposició i venda de productes relacionats amb el món de la cultura, així com els equipaments necessaris per al 
seu correcte funcionament. 

- Realització del projecte: 1997 
- Promotor: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Manresa 
- Pressupost: 1.819.809 € 

 
 
Etapa 6. Ampliació de la biblioteca a l'ala nord de la primera planta 
 

A l’abandonar la idea original de destinar part de la planta noble a la Biblioteca comarcal i part al 
Conservatori Municipal de Música deixa disponible l’ala nord d’aquesta planta, que es destina a ampliació de la 
biblioteca.   

- Realització del projecte: 1997 
- Realització de les obres: 2000-2001 
- Promotor: Ajuntament de Manresa, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya 
- Pressupost:  Fase VI: 188.466,44€ 
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 Fase VI 
Desenvolupant els estudis previs de 1997 es destina la totalitat de la planta noble a biblioteca, la 

qual cosa implica la restauració i condicionament de l’ala nord. Aquesta ala és una gran aula inacabada, 
que es restaura seguint els criteris utilitzats durant la resta de la intervenció per a la concepció de la 
biblioteca, de manera que es respecti l’harmonia constructiva, formal i decorativa de la resta de l’edifici, 
especialment de la sala sud de la planta noble, la sala d’idèntiques característiques i originalment 
acabada. 

 
 
Etapa 7. Conclusió de la Biblioteca i instal·lació d’un Centre cultural a les planes inferiors 
 
 És l’etapa final, la que conclou tot el seguit de treballs realitzat a l’edifici i als seus voltants. Després de 
les modificacions del planejament inicial, es desenvolupa el pla d’instal·lació del centre cultural diversificat a les 
plantes inferiors, la planta soterrani i la planta entresolat. Això es complementa amb la decisió de fer créixer 
verticalment la biblioteca, ja funcional, vers les plantes inferiors, llavors en rehabilitació.  

- Realització del projecte: 2001-2002 
- Realització de les obres i conclusió de la rehabilitació del Casino: 2003-2005 
- Promotor: Ajuntament de Manresa i Diputació de Barcelona 
- Pressupost:  Fase VII: No consta 

Fase VIII: 2.615.881,17 € 
 
 Fase VII – Arranjament provisional del jardí 

Aquesta fase consisteix en l’arranjament provisional del jardí per a la celebració d’actes a l’aire 
lliure, de mode que el pes específic d’aquesta fase dins la totalitat del projecte és limitat. 

 
 Fase VIII – Biblioteca Infantil i Centre Cultural 

Es trasllada la Biblioteca infantil a la planta semisoterrani, amb un accés directe des del Passeig 
Pere III, tot i que inicialment es desaconsella degut a la manca de llum natural. També es determina la 
situació de la sala d’exposicions al gran saló de la mateixa planta, antigament utilitzat com a sala de 
billars, juntament amb espais destinats a sales de reunions, d’exposicions, un auditori de petit i un teòric 
servei de cafeteria que donaria servei als usuaris de l’edifici i que alhora està obert al jardí posterior, però 
que finalment s’hi instal·la la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Manresa l’any 20079. 

 
 
4.3.4. Les biblioteques a Manresa        
 
 Per entendre millor la necessitat d’atorgar l’ús de biblioteca a l’edifici del Casino cal fer una repassada a 
les biblioteques existents fins aleshores a la ciutat de Manresa.  
 
 La primera biblioteca pública de Manresa va ser l’anomenada Biblioteca Popular de Manresa, rebatejada 
com a Biblioteca de Sarret i Arbós l’any 1979, i va estar en funcionament des de finals de 1928 fins a finals de 
1998. Estava situada als baixos del Grupo Escolar, actual Institut Lluís de Peguera (a la figura 4.3.4.1.), als llavors 
afores de Manresa, tot i que actualment és el centre de la ciutat. Inicialment es temia que l’ús de la biblioteca fos 
majoritàriament per part dels alumnes del centre, aquesta opinió va resultar ser infundada ja que s’hi acostaven 
tot tipus de persones, majoritàriament joves de 15 a 25 anys. Tot i l’obertura del Casino, actualment encara 
funciona com a biblioteca de l’Institut, sense canvis rellevants des dels seus inicis. 
 
 Tres anys després, al 1931, s’inaugura la biblioteca de la Fundació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona situada al bell mig de Manresa (a la figura 4.3.4.2.), a l’edifici de la Casa de Cultura de la mateixa 

                                                           
9 Lacuesta Contreras, Raquel (2009), Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Barcelona, Barcelona 

 

entitat. Tot i que el fons documental era més limitat en aquest cas que el de la biblioteca anterior, era un espai 
més condicionat a rebre un públic més adult que a la biblioteca Sarret i Arbós, on la biblioteca infantil i la d’adults 
compartien espai. Va tancar les portes al públic l’any 1999 i es va transferir el fons al Casino, i a partir de llavors 
es destina el local com a establiment comercial. 
 
 Anys més tard de l’obertura d’aquestes biblioteques se’n van inaugurar d’altres, com la de la Universitat 
Politècnica de Catalunya l’any 1973, o  en altres instituts, però estaven més enfocades als estudiants dels centres 
que no pas a la ciutadania de Manresa. 
 
 Així doncs, era un fet conegut i assumit per la població manresana que l’oferta cultural havia quedat 
obsoleta a la segona meitat del segle XX, i que era necessari habilitar un espai en consonància a les dimensions 
de la ciutat i a les inquietuds culturals dels seus habitants, fet que no va succeir fins a la inauguració del Casino 
l’any 1999. Les dues primeres biblioteques van tancar i es va unificar el seu fons documental al Casino, un espai 
molt més preparat i capaç per donar cabuda a tal quantitat de recursos i als seus potencials usuaris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3.4.1. Institut Lluís de Peguera a l’actualitat, on s’ubicava la 

biblioteca Sarret i Arbós 

 

Figura 4.3.4.2. La Casa de Cultura de” la Caixa” 

a l’actualitat  
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4.4. Execució de la intervenció 
 
4.4.1 Fase I - Mesures d’urgència   
 
 La primera fase de la intervenció es pot dividir en vàries operacions: el desmuntatge i emmagatzematge 
d’elements arquitectònics i decoratius existents, la retirada dels falsos sostres, la neteja general de l’edifici i el 
paredat de les seves obertures. 
 
Desmuntatge i emmagatzematge d’elements arquitectònics i decoratius 
 En referència als elements arquitectònics i decoratius, es poden trobar vitralls, làmpades, fusteria i 
elements decoratius confeccionats amb pedra. Es pot observar com hi ha vitralls que s’han trencat o han 
desaparegut del seu emplaçament original, però n’hi ha que encara es conserven, i aquests últims es desmunten, 
es classifiquen i s’emmagatzemen ben protegits a una sala habilitada per aquest fi. La conservació d’aquests 
elements serveix per incorporar-los posteriorment a l’edifici 
una vegada s’enllesteixin els treballs una vegada s’hagin 
restaurat, però també per a tenir una referència de cara a la 
confecció de nous vitralls per poder seguir el llenguatge 
estètic emprat. Tot i que les làmpades de la sala central de la 
planta noble han desaparegut encara en resten a d’altres sales 
i són prou interessants des d’un punt de vista estètic com per 
conservar-les. Es retira la fusteria, tant de les portes com de 
les finestres, per conservar-la però també per poder efectuar 
un correcte paredament de les obertures de l’edifici. 
Finalment, tant els elements decoratius realitzats en pedra 
que interfereixin la intervenció com aquells que no s’arriben a 
utilitzar mai es classifiquen, protegeixen i disposen a una sala 
per tal de reutilitzar-los en fases posteriors de l’obra. 
 
Desmuntatge de falsos sostres 
 Els falsos sostres, tal i com s’ha explicat al punt 4.2 són altament 
sensibles a la humitat, i són nombrosos els casos que mostren un grau de 
deteriorament que aconsella el seu desmuntatge. Alguns només 
presenten esquerdes o bombaments, però n’hi ha d’altres que s’han 
desprès parcialment, i s’hauran de desmuntar. En altres casos s’acaba 
efectuant la mateixa operació, encara que visualment presentin un bon 
estat de conservació, degut a la necessitat de conèixer l’estat de 
l’estructura a la que oculta, ja siguin forjats o cobertes, o bé degut a la 
gran quantitat d’excrements d’aus que contenen i que posen en perill 
l’estabilitat d’aquests elements. 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Neteja de l’edifici 
Degut als residus generats en l’anterior operació i també dels ja presents a l’edifici, es procedirà a 

efectuar una neteja que permetrà per una 
banda assegurar la integritat dels falsos sostres 
i condicionar l’edifici de cara a les fases de la 
intervenció següents. Els elements a netejar 
són mobles, runa de varis components, els 
excrements de colom anteriorment citats, 
presents a diverses sales de l’immoble i 
especialment als falsos sostres, i que una 
vegada retirats permet iniciar els treballs de 
rehabilitació de l’edifici en condicions de 
seguretat. 

 
 
 
 

Paredat de les obertures de l’edifici 
Finalment, una vegada enllestida l’operació de neteja es procedeix a paredar les obertures de l’edifici a 

l’exterior per evitar nous actes de vandalisme i la nova presència d’aus que tornin a malmetre l’edifici. Aquests 
paredaments estan formats per totxanes unides amb morter de ciment, però no s’executen en obertures com les 
sales del tram central de la façana principal, per exemple. 

 
 
4.4.2 Fase II - Consolidació 
 
Reparació de les cobertes i cúpules 
 Primerament es procedeix a garantir l’estanquitat de l’edifici començant la intervenció per les cobertes i 
les cúpules, que com ja s’ha comentat al punt 4.2 presenten nombroses lesions. Als estudis previs s’ha 
comprovat quin era el grau de conservació aproximat de cada element, que es veu concretat amb l’eliminació 
dels cels rasos per a una millor inspecció, i que permet actuar convenientment sobre cada element constructiu. 
 

Es reparen les cobertes sempre que sigui possible i només es substitueixen en cas que sigui estrictament 
necessari (la coberta plana sud de la façana principal i les dues petites cobertes inclinades de la façana posterior). 
La coberta situada a l’oest de la cúpula nord es substitueix totalment a la fase III degut al seu mal estat de 
conservació i a la necessitat d’instal·lar-hi les màquines refrigeradores que s’ubiquen en aquest punt de l’edifici. 
Les tres cúpules de l’edifici sí que requereixen ser substituïdes degut a les nombroses lesions que pateixen, però 
només dues s’acaben refent de nou, ja que la semicúpula de la façana posterior s’elimina i es substitueix per un 
parament vertical lleugerament corbat, però forma part de la fase III, que s’explica al punt 4.4.3.  
 

Partint de la solució constructiva emprada a les cobertes inclinades (figura 4.4.2.2.), es comprova que les 
encavallades presenten un bon estat de conservació excepte en un dels casos on s’han de substituir per unes de 
noves metàl·liques, així que la resta es tractarà amb pintures antioxidants de mini electrolític en cas de les parts 
metàl·liques, i amb tres capes de tractament, una insecticida, una fungicida i una de protecció contra el foc a 
partir de pintura intumescent en el cas de les bigues de fusta.  

 
Les cobertes inclinades que bé s’han de reparar o bé s’han de substituir adopten solucions constructives 

diferents. A les cobertes inclinades reformades, l’esquema de les quals es mostra a la figura 4.4.2.3, es procedeix 
a encastar les bigues de fusta als paraments que s’havien retirat per tal de sanejar-les i aprofitar-les, i es pinten 
amb pintures insecticides, fungicides i una última capa de protecció contra el foc. Es substitueixen els cabirons 
per un tauler aglomerat hidròfug de 25mm d’espessor fixat mecànicament a les bigues per tal de formar la 
pendent, on s’encola una tela de butil que actua com a impermeabilitzant. A sobre aquests elements es disposa 

Figura 4.4.1.4. Sala de l’extrem sud de la planta 

semisoterrani, amb mobiliari i altres elements, l’any 

1990. Imatge cedida per Josep Emili Hernández. 

Figura 4.4.1.1. Elements decoratius originals realitzats en 

pedra actualment encara emmagatzemats. 

Figura 4.4.1.2. Despreniment del fals sostre 

de la sala situada a l’est de la cúpula sud. 

Febrer de 1992.  

Imatge cedida per Josep Vilanova. 
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aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 5cm d’espessor clavat i que actua com a suport de les teules àrabs 
corbes, unides amb morter de calç i ciment Portland, amb una dosificació 1:2:10, a aquest element. Les teules 
recuperades s’incorporen a la part superior de la coberta, mentre que les noves es col·loquen a la inferior. La 
intervenció als falsos sostres existents sota les cobertes inclinades es limita a l’addició d’aïllament tèrmic de fibra 
de vidre sobre els revoltons ceràmics. En el cas de cobertes inclinades per reparar amb bigues de formació de 
pendent metàl·liques el procediment és el mateix que l’acabat de descriure. 

 
Pel que fa a les cobertes inclinades que substitueixen a les excessivament deteriorades, la composició de 

les quals es pot apreciar a la figura 4.4.2.4, estan formades per bigues de formigó pretesat autoresitents 
ancorades als paraments, encadellat ceràmic de 50x20x30cm per a la formació de pendents, làmina de butil com 
a impermeabilització, aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 5cm d’espessor i teules àrabs corbes fixades a 
l’aïllament mitjançant morter mixt de calç i ciment Portland, amb una dosificació 1:2:10. Els falsos sostres 
mostrats a les figures es realitzaran a la següent fase. 

 
En el cas de les cobertes planes (esquematitzades a la figura 4.4.2.5.) que es reformen segueixen la 

solució mostrada a la figura 4.4.2.6, on es mantenen les bigues metàl·liques IPN-140 que es conserven en bon 
estat, tot tractant-les adequadament per evitar la seva oxidació, i es substitueixen les que ho requereixin. També 
es conserven els revoltons manuals de tres capes de rajola unides amb morter de ciment i el material de reblert 
per a la formació de pendents, però l’enrajolat original s’elimina i s’opta per incorporar un aïllament tèrmic 
consistent en morter de vermiculita de 12cm de formació de pendents, capa d’impermeabilització composta per 
una tela de butil, aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 4cm de gruix, làmina geotèxtil de separació i capa de 
3cm de grava neta i seca.  
 

Les cobertes planes que directament s’opta per substituir són compostes, tal i com s’indica a la figura 
4.4.2.7, per semibiguetes de formigó armat de 18cm d’alçada, revoltons ceràmics de 22cm d’alçada, una capa de 
compressió de 3cm d’espessor que inclou una malla electrosoldada de 15x30cm i Ø4mm col·locada 
perpendicularment a les biguetes, una capa de formació de pendents amb propietats d’aïllament tèrmic 
composta per morter de vermiculita de 12cm d’espessor, amb una capa d’impermeabilització composta per una 
tela de butil, aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 4cm de gruix, làmina geotèxtil de separació i capa de 3cm 
de grava neta i seca. Relacionades amb aquestes cobertes hi ha la substitució de les claraboies per una estructura 
plana de perfils d’alumini i vidres d’opalina translúcids. 
 
 
 Les cúpules es substitueixen totalment degut al seu mal estat de conservació, tant dels propis elements 
com de l’estructura que les suporta (tal i com es pot observar a la figura 4.4.2.8.) i que obliga a modificar el 
projecte existent. De les cúpules originals només se’n conserva l’estructura consistent en cinc filades de rajola 
ceràmica massissa unides amb morter de ciment, de 10cm d’espessor, que serveix com a encofrat perdut per a la 
construcció de la nova, tot i que s’ha de reparar degut a les esquerdes que presenta. La nova cúpula està 
formada una capa de 6cm d’espessor de formigó de 25N/mm2 amb una malla electrosoldada d’acer inoxidable 
de 15x15cm i ø4mm, tela impermeabilitzant de butil, una malla de polipropilè que serveix de suport d’una capa 
de 5cm de formigó cel·lular de dosificació especial, que actua com a suport i ancoratge de l’acabat exterior de la 
cúpula, consistent en peces ceràmiques vidriades en forma de petxina ancorades amb claus d’acer inoxidable, de 
3cm de llargada i Ø2mm, i morter de calç com a suport. El formigó cel·lular de dosificació especial està compost 
per ciment i aigua amb una relació aigua/ciment de 0,5, naftalè sulfonat condensat, àrid porós (perlita), sorra i 
fibres de polipropilè. 
 

També s’incorporen els nous nervis, confeccionats a partir dels motlles extrets dels nervis originals, però 
en aquest cas són constituïts a partir de pedra artificial. A la part superior de la cúpula s’hi afegeix un cèrcol de 
formigó armat com a reforç de l’estructura i que alhora actua com a suport per a la incorporació del suport de les 
llanternes de nova factura, creades mitjançant la mateixa tècnica que la utilitzada per l’obtenció dels nous nervis. 
Tant el suport com la pròpia llanterna estan fabricats amb pedra artificial. Per últim també cal esmentar que 

s’obtenen motlles dels elements decoratius interiors de les cúpules realitzats amb guix per tal de realitzar-ne una 
reproducció a les noves cúpules. 
 
 Par la substitució de l’estructura que suporta la cúpula és necessària la utilització de gats hidràulics per 
tal d’elevar les cúpules 2cm i així poder substituir els perfils metàl·lics existents que actuaven d’estructura de 
descàrrega de la cúpula. Aquests perfils presenten un avançat estat de deteriorament a l’haver perdut part de la 
seva secció degut a l’oxidació que pateixen. Un cop alçades les cúpules es col·loquen les cintres i estintolaments 
corresponents per mantenir descarregades les cúpules i així procedir amb la substitució dels perfils metàl·lics 
existents per uns altres previ sanejament del suport. Aquests nous perfils gaudeixen d’una major secció i estan 
convenientment tractats per evitar la seva corrosió, fet que permet garantir l’estabilitat de l’edifici al posseir una 
capacitat portant superior a l’existent fins aquest moment.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Sanejament 
 Degut al mal estat de la instal·lació d’evacuació d’aigües existent aquesta s’ha de substituir íntegrament, 
tot i que ja a la primera intervenció es van substituir els trams danyats i també es va efectuar una neteja general 
d’aquesta. De fet, en el moment de la realització d’aquesta primera intervenció ja s’observava el mateix 
problema, repetint-se les lesions i els problemes d’evacuació de les aigües. Aquesta nova instal·lació estarà 
formada per canalons de xapa galvanitzada plegada i baixants de ø160mm de Policlorur de Vinil (PVC). Els 
canalons que estan embeguts als paraments verticals presenten una capa d’impermeabilització composta per 
una làmina de butil encolada a aquest element. Per a la recollida de l’aigua provinent dels baixants es practiquen 
uns pericons de dimensions 40x40x60cm formats per maons calats units amb morter de ciment, arrebossats i 
lliscats per l’interior per així facilitar el pas de l’aigua i evitar incrustacions, sobre una solera de formigó de 
resistència 15N/mm2 de 10cm d’espessor. 
 
 També s’executen rases al perímetre de l’edifici per a la recollida d’aigua, parcialment amb màquina 
excavadora i parcialment a mà, d’una profunditat mitjana d’1,5m i 0,65m d’amplada, i s’hi disposa un tub de 
recollida d’aigua de formigó vibropremsat de ø40mm rejuntat amb morter de ciment (dosificació 1:4) amb 
additius plastificants, embegut fins a mig tub en una solera de 10cm de formigó. Un cop s’ha completat aquesta 
operació es procedeix al reomplert de les rases amb terres compactades. Com a elements de connexió per a la 
recollida d’aigües de l’edifici s’elaboren uns pericons de connexió de dimensions 60x60x60cm de les mateixes 
característiques que l’anterior, però registrables mitjançant una tapa de formigó, i en el cas del pericó sifònic de 
connexió amb la xarxa de clavegueram aquest té unes dimensions de 80x80x200cm i reuneix les mateixes 
característiques constructives que els pericons de connexió. 
 
 

Figura 4.4.2.8. Nova estructura de descàrrega metàl·lica de la cúpula. 

Imatge de la segona intervenció. Imatge cedida per Josep Emili Hernández 
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Impermeabilització dels paraments 
 Degut als greus problemes d’humitats per capil·laritat ja esmentats es decideix optar per la creació d’una 
barrera química contra aquest procés patològic, constituïda per un compost molt fluid de ciment Portland 
d’adormiment ràpid, sorra de quars i actius químics. Aquesta solució s’aplica mitjançant perforacions a les bases 
dels murs realitzades a 30º amb una profunditat de la meitat de l’espessor del mur més 2,5cm, amb un diàmetre 
de 2,2cm i una distància entre perforacions de 16cm alternades a les dues cares del mur. Prèviament es neteja la 
superfície del mur repicant l’enguixat i raspallant els parament, s’obren regates horitzontals de 3x5cm en dames 
d’un màxim de 110cm, es perforen els murs i s’injecta amb pistola o amb un embut i una mànega aquest 
compost. Una vegada finalitzat el procés es tapen les perforacions amb morter de ciment (dosificació 1:3) amb 
additius antisulfats i finalment es llisquen els paraments amb morter hidrofugant amb una capa de 5mm de 
gruix, reforçat a les arestes i possibles llocs de fissuració amb morter elàstic. 
 
 
Enderrocs i substitució de forjats malmesos 
 A la planta noble s’enderroquen les divisions de les sales adjacents a les dues cúpules per la part est, a la 
planta entresòl es repeteix l’acció a les mateixes estances, sumant-hi també les ubicades més a l’est d’aquestes, 
ja a la façana principal de l’edifici. També s’ha de substituir el forjat d’aquestes quatre sales degut al seu mal 
estat i s’elimina la terrassa orientada al passeig per tal de rebaixar el seu nivell. Els nous forjats, de 30cm de 
cantell, estan constituïts per revoltons ceràmics de 22cm d’alçada, semibiguetes de formigó prefabricat, formigó 
de 25N/mm2 i una capa de compressió de 3cm amb malla electrosoldada de 15x15cm i ø4mm, tal i com es pot 
observar a la figura següent (4.4.2.9.):  
     
 
4.4.3. Fase III - Rehabilitació 
 
 Aquesta fase de l’obra, tot i estar inicialment prevista la seva execució com un conjunt, finalment s’acaba 
subdividint en dues subfases degut a les limitacions pressupostàries i no pas a raons constructives. Hi ha una 
àmplia varietats de treballs que es duen a terme, des de moviments de terres, passant per enderrocs i creacions 
de noves divisions interiors de l’edifici, la confecció de la nova terrassa del passeig, acabats, instal·lacions, 
tancaments de l’edifici i la restauració dels elements originals recuperats. 
 
Moviments de terres i enderrocs 
 Els moviments de terres que s’efectuen durant aquesta fase es centren en un rebaix del terreny per a 
confeccionar els nous accessos a la planta semisoterrani des del passeig Pere III, els paviments de sota la terrassa 
i dels pous i rases corresponents per a les seves instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials. També s’executen 
moviments de terres per a la formació de la nova terrassa, les seves escales d’accés i per realitzar la nova 
fonamentació del tram central de la façana posterior. 
 
 Els enderrocs consisteixen en paraments de maçoneria que presenten un mal estat de conservació (que 
degut a la manca de detalls del projecte no es poden concretar), es desmunta la coberta inclinada pertanyent a la 
cambra on es situarà la unitat refredadora, a la part nord-oest de la planta coberta i es realitza de nou amb la 
solució constructiva abans descrita per aquest element. Es realitzen estintolaments per eixamplar o crear de nou 
obertures que havien estat paredades, i també es pareden alguns paraments, total o parcialment, per reordenar 
les obertures de la biblioteca, com vàries de les obertures presents a la façana posterior, per exemple. 
 
Formació de la planta altell a la planta noble 
 Es forma un altell parcialment obert a la gran sala central de la planta noble, format per una estructura 
de perfils metàl·lics, amb la següent configuració: 

- El tram nord i sud de l’altell està construït a partir de bigues IPE-100 encastades als paraments verticals per 
un extrem i soldades a pilars rectangulars de 8x15cm per l’altre, amb biguetes UPN-60 soldades als perfils IPE. 
Per a realitzar el paviment s’incorporen llates de fusta als perfils UPN, que tindran la funció de suport del 
paviment.  

- L’altell est és constituït per una biga HEB-160 de tres trams, els dos extrems encastats als paraments 
verticals en un extrem i disposats sobre un pilar metàl·lic de ø10cm i de 8mm d’espessor, amb el tram central 
disposat sobre aquests dos pilars,  i dos perfils IPN-160 encastats als paraments verticals d’entrada a la sala gran 
pel vestíbul de la biblioteca. Al ser la part de l’altell on es construeixen les escales d’accés, es disposa una 
estructura formada per una biga IPN-160 de tres trams situada aproximadament al mig de l’altell, paral·lelament 
a les bigues anteriorment comentades i encastada i suportada per pilars metàl·lics de ø10cm com la biga HEB. A 
aquesta biga s’hi sumen perfils IPN-100 soldats perpendicularment a les bigues anteriors per a crear l’estructura 
resistent, i els perfils UPN-60 per a la configuració del paviment. 

- L’altell oest es configura a partir d’una biga HEB-160 de tres trams, encastada als paraments verticals i  
disposada sobre dos pilars metàl·lics cilíndrics de ø10cm i 8mm d’espessor, i una biga HEB-12 de dos trams 
encastada als paraments verticals i disposada sobre un pilar metàl·lic de ø10cm, que s’encarrega de configurar 
l’altell i el terrabastall de la façana posterior, que es descriu al punt següent. Entre aquestes bigues o el propi 
parament hi ha disposades biguetes IPE-100 i UPN-6 segons convingui, que és des d’on es configuraran els 
paviments. 
 

Per a realitzar el paviment s’incorporen llates de fusta als perfils UPN, o IPE segons el cas, que tindran la 
funció de servir de suport per al tauler de fusta de 3cm de gruix fixat mecànicament i de l’acabat final de 
linòleum. Per a la confecció de les baranes es solden dos perfils en L de 3x3cm a cada extrem de biga IPE i al seva 
bigueta UPN-60 corresponent, i s’incorporen dues llates de fusta, una per cada perfil en L, que serà el suport dels 
panells de fusta de 2cm de gruix col·locats a la cara interior i a la cara exterior, sense oblidar l’acabat superior 
d’aquesta barana, del mateix material. Per acabar, el revestiment inferior del forjat també es de panells de fusta, 
però de 2cm d’espessor en aquest cas. 
 
Reorganització del tram central de la façana posterior 
 Per a reorganitzar el tram central de la façana posterior s’opta primer de tot per realitzar una nova 
fonamentació per al tram semicircular aprofitant parcialment la ja existent, consistent en una sabata contínua de 
360cm de fondària realitzat amb maçoneria i de 80cm d’amplada seguint la línia corba de la façana, però per a 
realitzar la nova es retiren els 70cm superiors d’aquesta, juntament amb uns pilars de fàbrica de maó existents. 
Aquesta fonamentació es substitueixen per una sabata continua, de 50cm d’amplada i 70cm d’alçada, de formigó 
armat, formada per 4Ø20mm a la part superior i també a la inferior, 2Ø12mm a la meitat de la secció i estreps de 
Ø8mm cada 25cm. A aquesta sabata s’hi construeixen dos pilars circulars de Ø30cm de formigó armat amb 
6Ø16mm i estreps de Ø6mm cada 20cm situats a 1/3 i 2/3 de la longitud total de la fonamentació.  
 
 A aquesta nova fonamentació se li afegeixen dues sabates contínues que uneixen la nova fonamentació 
descrita amb la fonamentació del parament oest de la sala de billars. Es tracta de sabates de formigó armat 35cm 
d’amplada i 70cm de fondària amb 3Ø12mm a la part superior, 2Ø10mm a la part mitja, 4Ø16mm a la part 
inferior i estreps de Ø8mm cada 20cm. 
 
 Un nou nivell de forjat es configura a la planta noble, substituint l’escenari existent per un nou forjat al 
mateix nivell que la resta de la planta noble. Aquest s’elabora a partir de biguetes semiresistents, revoltons 
ceràmics i formigó en massa amb un intereix de 60cm i 24cm d’espessor en conjunt, i 4cm de capa de 
compressió de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x30cm i Ø5mm. El forjat descansa sobre una 
jàssera de formigó armat curvilínia a la línia de façana, de 90cm d’alçada i 50cm d’amplada amb 4Ø20mm a la 
cara superior i al a inferior i 2Ø12mm a part mitja, i també a dos perfils IPN-300 que actuen com a unió entre el 
nou forjat i l’existent. A aquest nivell es conserva l’obertura original però es reorganitza, ja que es construeix un 
cèrcol de formigó armat de 45cm d’amplada i 25 d’alçada sobre el forjat que serveix de base de quatre pilars 
tubulars metàl·lics de Ø155mm i espessor 8mm ancorats mitjançant una platina metàl·lica de 250x250x12mm i 4 
ancoratges també metàl·lics de Ø16mm, per a confeccionar-hi una vidriera. 
 
 La nova planta altell que es construeix a la planta noble també és present a aquesta part de la façana 
posterior, formant un nou nivell de forjat en forma de terrabastall. Aquest és confeccionat sobre tota una sèrie 
de pilars metàl·lics circulars de Ø100mm i espessor de 6mm a partir de perfils d’acer laminat, amb una jàssera 
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HEB-140 col·locada al mur que separa aquesta sala de la sala gran de la planta noble, tres bigues HEB-120 
situades perpendicularment a aquesta, i quatre trams de biguetes IPE-100.  
 
 El següent nivell és nou també i es tracta d’un nou forjat construït a nivell de la planta coberta de 28cm 
d’espessor, format a partir de biguetes semiresistents, revoltons ceràmics i formigó en massa, amb un intereix de 
60cm i formant en total una capa de 24cm de gruix, i 4cm de capa de compressió de formigó armat amb malla 
electrosoldada de 15x30cm i Ø5mm 60cm. 
 
 Per últim, la semicúpula existent també pateix modificacions respecte l’obra original, es decideix optar 
per la seva eliminació i es construeix una coberta plana invertida acabada amb grava, d’idèntica configuració que 
la resta de cobertes planes de l’edifici. A part, també es decideix optar per aixecar un mur de fàbrica de maó 
calat ventilat de 30cm de gruix, de manera que aquesta coberta queda oculta i atorga un nou aspecte a la façana 
posterior. 
 
Reforç dels forjats 
 Es procedeix al reforç de l’estructura dels forjats de la planta noble. En alguns casos s’actua reforçant 
l’estructura interior de suport del forjat o les jàsseres i en d’altres s’incorporen reforços a la part superior de les 
biguetes en forma de connectors metàl·lics soldats a les bigues, més concretament mig perfil HEB-120. Aquestes 
actuacions es duen a terme per tal de complir la normativa relativa a la sobrecàrrega d’ús dels forjats, i s’aprofita 
aquest augment del cantell del forjat per millorar les condicions d’aïllament acústic i per a realitzar-hi la 
instal·lació de calefacció per terra radiant i els seus corresponents registres.  
 
 Aquesta solució es realitza a partir de la retirada de la capa de morter de calç dels forjats originals i la 
incorporació d’una capa de formigó en massa, plaques semirrígides de fibra de vidre de 40mm per a d’espessor, 
amb funció d’aïllament acústic i col·locades entre separadors per garantir el seu funcionament, taulers de fusta 
de 2cm d’espessor com a capa separadora entre aquest element i la instal·lació de calefacció composta pel cable 
calefactor elèctric embegut en una capa de morter de ciment. Posterioment s’elabora una capa de compressió 
composta per formigó en massa i una malla electrosoldada, i el paviment final de terratzo adherit amb morter de 
ciment. 
 
 A la següent fotografia (figura 4.3.1.) es pot apreciar un reforç 
inferior del forjat de la sala sud de la planta noble a partir d’una 
estructura de bigues metàl·liques encastades o recolzades als 
paraments o pilastres, segons el cas, i a continuació el forjat existent 
amb els afegits comentats. Aquestes bigues han estat 
convenientment tractades per tal d’evitar la seva oxidació amb 
pintures antioxidants. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formació de la volta de mig punt a la sala gran de la planta noble 
 La construcció del nou sostre de la sala gran de la planta noble es realitzar a partir d’una volta de mig 
punt d’estructura metàl·lica. Aquesta és composta per tota una sèrie de bigues en gelosia, on tant els cordons 
com els muntants són tubs tubulars de 6x6cm, unides entre elles per un perfil soldat de 6x6cm a la part més alta 
d’aquestes, així com a la part inferior dels muntants, units amb el mateix tipus de perfil soldat. Aquesta volta està 
ancorada amb perfils soldats IPN-140 als paraments laterals, i descansen en els seus extrems sobre bigues BOYD 
de 90cm de cantell unides a les voltes a partir de dues graelles tubulars de 60x50cm. Les bigues en gelosia tenen 
continuïtat als pilars metàl·lics de la nova plant altell, i transmeten parcialment les càrregues al forjat de la planta 
semisoterrani i els seus murs de maçoneria. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Construcció de la nova terrassa sobre el passeig Pere III 
 S’elabora una nova terrassa sobre el passeig, gairebé un metre més baixa que l’original, és concebuda a 
partir d’un forjat de biguetes semiresistents i revoltons ceràmics, amb una malla d’acer electrosoldada, una capa 
de formació de pendents, una capa impermeabilitzant i l’acabat en forma de paviment de pedra de 3cm.  
 
 Per accedir a la terrassa es construeixen unes noves escales a partir d’una llosa de formigó armat de 
12cm d’espessor i acabades de pedra Sant Vicenç tosquejada de 3,5cm d’espessor, i també se’n construeixen 
unes altres, mitjançant la mateixa solució constructiva per accedir a la planta noble, de doble accés i que 
segueixen la geometria curvilínia de la part central de la façana principal. L’acabat de la terrassa del Passeig és 
compost per peces de pedra natural tipus Sant Vicenç polida, embornals de recollida d’aigües i baranes de 
protecció. Els murs construïts de nou es revesteixen amb un aplacat de pedra, i els graons de les escales d’accés a 
la terrassa són de pedra tipus Sant Vicenç tosquejada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4.3.2. Estrcutra metàl·lica de la volta de mig punt i l’acabat de 

protecció de xapa de fusta  

Figura 4.4.3.3. Detall de l’atirantament de l’estructura de la volta. 

Figura 4.4.3.1. Reforç inferior del forjat de la sala sud de la planta semisoterrani 

durant l’execució de la segona intervenció. Imatge cedida per Josep Emili Hernández. 
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Obra de paleta i acabats 
 Es construeixen els paraments verticals necessaris per a la nova distribució, tant exterior com interior, de 
l’edifici, amb el seu corresponent arrebossat o enguixat, respectivament. En aquells exteriors, es col·locaran 
remats amb goterons com a coronament. Juntament amb aquests paraments es dona forma als lavabos i els 
guarda-robes, tant d’adults com d’infants, de la biblioteca.  
 
 També es duen a terme nombrosos aplacats i acabats de murs, i també la incorporació dels paviment. Els 
paraments verticals exteriors es revesteixen amb pedra arenosa abuixardada, coronades amb remats de pedra 
natural amb goterons. Es repiquen els estucs exteriors per a realitzar a continuació un nou arrebossat i acabar-se 
aquest amb un nou estuc a la calç de llenya. Els paviments interiors estan compostos bàsicament per terratzo 
amb juntes de llautó, per Linòleum a la planta altell i moqueta amb tractament contra el foc i resistents a 
l’abrasió. Els enrajolats interiors de les zones de serveis es realitzen amb peces de gres Cinca de 5x5cm i 
s’incorporen taulells de pedra natural calcària als lavabos. Finalment, es construeixen uns trasdossat a diversos 
paraments verticals originals de l’interior de l’immoble a partir de plaques de guix laminat ancorat mecànicament 
a aquests mitjançant perfils metàl·lics i s’enguixen els paraments que resten. 
 
 També cal tenir en compte el revestiment inferior de gran part de les sales del Casino, compost per un 
fals sostre de plaques de guix laminat de 120x60cm fixades mitjançant perfileria metàl·lica, amb aïllament tèrmic 
de fibra de vidre de 4cm de gruix 
 
Instal·lacions 
 En aquesta fase es porta a terme la construcció de les canalitzacions a base de tub de PVC, flexible, 
corrugat o rígid segons els casos (safates, caixes, etc), per a la instal·lació elèctrica, de protecció contra el foc, de 
seguretat antirobatori, d’enllumenat d’emergència i senyalització, del sistema de telefonia i de la xarxa 
d’informàtica. Això sí, el cablejat i mecanismes no s’instal·laran fins a la fase posterior, tenint en compte també la 
previsió per a la formació d’una possible Estació Transformadora de Baixa Tensió. 
 
 Juntament amb aquestes instal·lacions també es construeix la instal·lació general d’aigua, l’específica 
dels lavabos amb sanitaris, comandaments i acumuladors d’aigua calenta, així com la d’aire condicionat, la de 
gas, fins a les cambres on es situaran les calderes de la calefacció. La instal·lació de la calefacció es fa mitjançant 
un doble sistema, elèctric i de gas. La caldera per a escalfar l’aigua funcionarà amb gas i un sistema de terra 
radiant configurat a base de cables calefactors que assegurarà el nivell de confort als espais amb sostres d’una 
gran alçària, que són les sales a sota de les cúpules i la sala central. 

 
 D’altra banda, la instal·lació d’aire condicionat es construirà mitjançant un sistema de conductes, caixes 
de ventilació, difusors, reixetes i canonades, que conformen una xarxa de distribució i retorn de l’aire, impulsat i 
retornat mitjançant unes unitats climatitzadores, gestionades mitjançant els seus pertinents  subquadres i una 
centraleta automàtica de regulació del sistema. 
 
Fusteria, serralleria i vidrieria 
 Primerament es procedeix al desmuntatge de les portes i reixes de ferro de les entrades des del passeig 
així com l’extracció de totes les fusteries interiors que encara estaven presents a la planta noble, a les 
balconeres, finestres i portes exteriors i les persianes de llibret. Un cop s’han realitzat les intervencions 
requerides es pot procedir a la col·locació de la nova fusteria de les finestres i balconeres realitzada aquesta 
vegada en alumini anoditzat, així com la resta de fusteria exterior, mentre que la fusteria interior està realitzada 
amb fusta, recuperant elements originals, prèviament condicionats, quan sigui possible. En referència a la 
vidrieria de l’edifici, els vidres laminars de 4+4mm, catalogats com a vidres de seguretat, es col·loquen a les 
fusteries interiors de l’edifici, els vidres dobles amb cambra de 6+4+6mm a la fusteria exterior, vidres dobles amb 
cambra de 6+4+6mm amb el vidre exterior armat i l’interior d’opalina es col·loquen a les claraboies, els vidres de 
seguretat de 10mm a portes i baranes i vidres opalins de 6mm a les llanternes de les cúpules. També es 
col·loquen les portes generals i d’entrada juntament amb les portes interiors, d’administració i dels lavabos, així 
com les portes tallafocs als llocs previstos, de nova elaboració a no ser que es puguin recuperar les fusteries 
retirades a la Fase I, convenientment tractades i restaurades degut a les seves formes singulars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Restauracions  
 En aquesta fase de l’obra es realitzen nombroses restauracions de la decoració original de l’edifici, com 
els elements decoratius de guix, ja siguin petxines, motllures, etc, que es recuperen per integrar-los de nou a 
l’edifici. També cal destacar els treballs realitzats als vitralls que es van desmuntar i guardar a la fase I i que es 
condicionen de manera que es puguin incorporar de nou a l’edifici, sense oblidar aquells que s’han realitzat de 
nou tot inspirant-se en els originals. 
 
 D’altra banda, es retira l’acabat dels paraments verticals exteriors, es realitza una operació de neteja de 
la pedra natural present en aquests a partir de procediments no agressius mitjançant aire a pressió i amb pols de 
vidre micronitzat. Posteriorment la pedra es tracta amb tractaments enduridors i hidrofugants per tal d’allargar 
la vida útil al màxim la vida útil d’aquest element, i els elements de pedra que presenten un mal estat de 

Figura 4.4.3.4. Futura entrada al Centre Cultural, a la part sud-est de l’edifici 

durant l’execució de la segona intervenció. Imatge cedida per Josep Emili 

Hernández.  

Figura 4.4.3.5. Fusteria antiga de la sala de la cúpula sud abans de ser retirada. 

Imatge cedida per Josep Emili Hernández.  
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conservació es tracten amb un producte a base de silicats que els repara. També s’aplica aquest mètode a les 
parts de pedra de la barana de la terrassa ubicada a la façana principal, mentre que la part de ferro d’aquesta es 
saneja i es pinta de nou per tal d’evitar la seva oxidació. 
 
 
4.4.4. Fase IV i V - Condicionament de la biblioteca i instal·lacions 
 
Obra de paleta 
 Es procedeix a la formació de la caixa de l’ascensor, ja que només se n’executa un dels dos aquesta fase, 
al formar part de fases diferents, i per tant resten paredades les portes de l’altre. També es condiciona la sala 
destinada a la maquinària de l’ascensor hidràulic i s’executen les pertinents rases destinades a les connexions. 
 
 S’insonoritza la cambra on es situaran les unitats refrigeradores de la instal·lació de condicionament 
d’aire per tal d’aïllar-la el màxim possible i que no suposi una molèstia pels veïns. Aquesta cambra està situada a 
la part nord-oest del cos central, amb paraments de maçoneria i coberta inclinada. La citada insonorització 
s’efectua mitjançant un laberint acústic compost mantes armades de llana de roca i una malla d’acer inoxidable, i 
les màquines estan muntades sobre una estructura metàl·lica de suport proveïda de “silentblocks”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Instal·lacions 
 Es finalitza la instal·lació de condicionament d’aire amb la col·locació de la unitat refredadora i dues 
calderes per a la producció de calor, juntament amb els quatre climatitzadors que s’havien d’incloure a la fase 
anterior però que finalment no es van incorporar, els col·lectors a les sales de calderes per a futuribles 
ampliacions de la instal·lació i els quadres elèctrics de calderes, calderes bomba i unitat refredadora. S’instal·len 
els conductes de distribució des de les sales de màquines al muntant general d’alimentació dels climatitzadors de 
la biblioteca, ja previst a la fase anterior. 
 
 S’instal·la tot el cablejat previst per a la instal·lació elèctrica, així com el muntatge dels mecanismes de 
gestió, subquadres i quadre general elèctric i dels aparells d’il·luminació general dels diferents espais. També 
s’incorpora el cablejat corresponent a la telefonia des de l’escomesa prevista fins a la zona d’oficines i als punts 
on situa el mobiliari dels treballadors de la biblioteca. En referència a les instal·lacions de seguretat es completa 
el sistema de detecció d’incendis amb detectors, sensors, mecanismes d’alarma, sirenes d’avís i extintors, i 
també s’incorpora un sistema de detecció d’intrusisme basat en detectors volumètrics. Juntament amb aquests 
mecanismes de prevenció també s’enllesteix la instal·lació d’emergències i la seva senyalització corresponent.  
 
 

Acabats  
 La volta que s’havia de construir inicialment a la gran sala central de la planta noble plantejava un 
revestiment tant a la cara exterior com a la interior, però com a solució definitiva només s’executa aquesta 
última, modificant la solució constructiva plantejada inicialment. Finalment s’ha optat per un sol acabat a la part 
interior de la volta format per plaques de cartró guix perforades doblegades a partir de l’aplicació d’aigua, 
perfileria metàl·lica, aïllament tèrmic i acústic de panells rígids de llana mineral amb vel negre acústic i una capa 
de taulell contraxapat de fusta com a acabat superior, mentre que la cara interior de la volta s’hi aplicarà una 
capa de pintura amb propietats fonoabsorbents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 També s’envernissen els revestiments de fusta, panells, baranes, escales interiors i portes i es pinten a 
l’esmalt les portes que ho requereixin. També es pinten els elements estructurals metàl·lics amb un tractament a 
base de pintura intumescent amb homologació M-1 (UNE 23727:90) i posteriorment una doble capa de pintura a 
l’esmalt. En referència a les cúpules, aquestes es pinten amb material absorbent acústic a la seva cara interior. 
Els paraments de la columna d’instal·lacions s’estuquen en fred resistent d’acord amb les característiques de 
cambra tècnica i els sostres i paraments vistos dels serveis es pintaran amb esmalt brillant.   
 
 La sala destinada a la biblioteca infantil, que conserva una part important de la decoració original de 
l’edifici es pinta amb pintura de dos components d’una qualitat que reuneix les característiques de la pintura que 
s’utilitzava antigament. Pel que fa a la resta de paraments interiors i sostres es pinten amb dues mans de pintura 
plàstica, i les baranes de ferro i altres elements metàl·lics s’acaben amb dues mans de pintura a l’esmalt i amb 
pintura antioxidant a l’exterior. 
 
 Finalment es col·loca el mobiliari de la biblioteca tant a la planta noble com a la planta altell, consistent 
en prestatgeries, taules mòbils, taules fixes, seients mòbils, seients fixes, làmpades de lectura, armari 
d’instal·lacions, armariets, mostradors i mobiliari específic de la biblioteca (tarimes, mobiliari per a CD, vídeo o 
informàtica, etc.). També es col·loquen la moqueta i els pelfuts, a l’entrada principal i a les zones d’accés, 
respectivament. 
 
Restauracions 
 Es finalitza la restauració de l’ornamentació de pedra de les façanes i baranes exteriors amb morters 
reintegradors per aquella que ho requereixi, i posteriorment es procedeix a la neteja, consolidació i hidrofugat de 
la totalitat d’elements decoratius. 
   
 
 
 

Figura 4.4.4.3. (Superior) Es pot comprovar que 

finalment només hi ha una cara, la interior, i que 

adopta una solució que es mescla amb la 

proposada inicialment per a la cara exterior. 

Fotografia de l’estat actual de l’edifici. 

 

Figura 4.4.4.1. Imatge de l’estructura metàl·lica de suport de les 

unitats refrigeradores i de l’aïllament acústic utilitzat. 



Casino de Manresa: de l’obra original a l’ús actual (1906-2010)  
 

31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.5 Fase VI - Ampliació de la biblioteca a l’ala nord de l’edifici  
 
Canvis de distribució 
 El projecte de distribució inicial es modifica i es decideix que la 
sala nord de l’edifici, mai acabada tal i com es pot observar a les figures 
4.2.8 i a la 4.4.5.1, passa a formar part de la biblioteca, destinant la 
totalitat de la planta noble per a aquest fi, però aquesta decisió comporta 
canvis en els treballs que es venien efectuant. Aquests són la situació de 
l’ascensor per a minusvàlids, del qual ja s’ha efectuat el fossat de formigó 
a la planta semisoterrani i també s’ha desmuntat parcialment el forjat de 
la planta noble, per tal d’encabir-hi la caixa de l’ascensor, i que una 
vegada finalitzat ocuparia part d’aquesta sala. Així doncs es creen nous 
passos d’ascensor tant al forjat de la planta noble com al de la planta 
entresolat, i també s’elabora un nou fossat en un emplaçament on no 
ocasioni problemes amb la distribució existent i es reconstrueixen els 
trams de forjats en els que ja s’havia intervingut. 
 
Reforç del forjat  
 Primerament es reforça l’estructura del forjat inferior, compost 
per jàsseres i biguetes metàl·liques, revoltons ceràmics manuals i una capa 
de reblert. Les dues jàsseres són compostes per dos perfils IPE-300 cada 
una i recolzen sobre pilastres de fàbrica de maó. Les biguetes recolzen en 
aquestes bigues i estan encastades als paraments verticals, i en els trams 
de forjat extrems són IPE-160 i en el tram central IPE-220, sempre amb un 
intereix de 70cm. 
 
 Així doncs, els treballs de reforç del forjat comencen amb l’aixecament del paviment de morter de ciment 
existent, excepte el tram central d’aquest, però només allà on hi ha presents els perfils metàl·lics. Es procedeix al 
reforç de les jàsseres amb d’addició de connectors metàl·lics soldats a la part superior d’aquestes en forma de 
doble T de 24cm d’alçada, 22cm d’ànima i 2cm del gruix de l’ala. Això permet mantenir recolzades les biguetes 
metàl·liques, ja que les dels trams extrems mesuren 16cm d’alçada i les del tram central 22cm, tant les originals 
que es retiren com les noves que s’instal·laran. A aquest tram central es substitueixen els perfils IPE-220 originals 
per uns HEB-220 per tal de complir la normativa, però aquesta operació no es realitza per la part superior del 
forjat, sinó per la inferior, retirant el fals sostre necessari per efectuar l’operació però tenint cura de la decoració 
confeccionada amb guix que presenta aquesta sala. Hi ha una modificació a tenir en compte amb la incorporació 

d’aquestes noves biguetes i és que l’intereix d’aquestes biguetes serà de 60cm i no de 70 per tal de complir amb 
la normativa que estipula el màxim de fletxa per aquests elements. 
 
 Els perfils IPE-160 dels trams extrems del forjat es reforcen a la seva trobada amb el parament vertical 
amb unes seccions de perfil IPN-80 soldats perpendicularment (coincidint amb l’orientació de l’ànima) a l’ala 
superior del perfil, amb una alçada aproximada de 10cm. Més concretament s’afegeixen dues seccions de perfil a 
cada bigueta, a 35cm i a 95cm del parament, respectivament, mesurant des de la meitat de l’ànima dels citats 
reforços. A la capa de reblert original se li suma una capa de compressió de 5cm amb una malla electrosoldada 
disposada sobre els connectors de reforç de 15x15cm i ø5mm, i d’aquesta manera s’aconsegueix regularitzar la 
superfície del forjat, de mode que estigui llest per a disposar-hi les instal·lacions i el paviment d’acabat. 
 
Reparació de les lesions 
 Seguidament es sanegen els paraments i reparen les lesions que patien, unes esquerdes que, en el cas 
del mur de l’oest, un cop es van analitzar resultaven ser més greus del que en un principi s’havia plantejat. Això 
va obligar a col·locar testimonis de guix i investigar les causes de les lesions, esbrinant que el mur de maçoneria 
no ha cohesionat amb les peces de pedra utilitzades per a formar les obertures de la sala, i aquest fet sumat amb 
el procés de retirada del aparedament de les obertures fa que s’agreugi el problema. 
 
 Per solucionar aquest procés patològic es decideix atirantar els paraments nord, sud i oest mitjançant 
una estructura metàl·lica consistent en dos perfils en L de 150x150mm col·locats a la trobada dels paraments 
nord i oest, i sud i oest i ancorats al parament mitjançant tacs químics. Prèviament s’ha comprovat la 
compatibilitat del sistema d’ancoratge amb els components dels paraments verticals. Com a primera operació es 
regularitzen els paraments on s’instal·laran els perfils en L mitjançant morter de ciment, posteriorment 
s’incorporen els perfils i es fixen temporalment amb tacs convencionals per poder-hi soldar les tres barres 
corrugades de ø16mm. A continuació es practiquen unes perforacions als paraments de ø26mm de 25cm de 
profunditat, s’omplen amb resina adhesiva i s’incorporen les barres roscades de ø24mm als perfils en L cada 
30cm, uns forats ja realitzats a fàbrica. 

 
Una vegada realitzada l’operació d’ancoratge els paraments es procedeix a cosir les esquerdes amb 

grapes d’acer inoxidable, i posteriorment es retiren els paredaments de les obertures que es mantenien des de 
gairebé l’origen de l’edifici una vegada ja es garanteix l’estabilitat del conjunt.  
 
Nova configuració dels forjats 
 L’acció següent és finalitzar el condicionament del forjat inferior, que s’inicia pintant amb adhesiu de 
resines epoxi de dos components les ales superiors dels perfils, es disposa una malla electrosoldada de 15x15cm i 
ø5mm sobre els connectors de reforç i es formigona el conjunt, creant una nova capa de compressió. A 
continuació es disposa una capa d’aïllament tèrmic de fibra de vidre d’alta densitat de 3cm d’espessor amb 
separadors de fusta de 100x100x30mm per garantir unes condicions òptimes a l’aïllament, un tauler de fusta de 
2cm d’espessor que actua d’aïllant acústic i una nova capa separadora de formigó, també de 3cm d’espessor, 
amb malla electrosoldada disposada sobre separadors d’1cm. Sobre aquesta capa es disposa la instal·lació de la 
calefacció per terra radiant, l’únic emplaçament de l’edifici on es gaudeix d’aquest tipus de calefacció junt amb 
les tres sales citades anteriorment, junt amb les caixes de registre de 7cm d’alçada, i es formigona el conjunt, 
formant una capa de 4cm. Acte seguit s’incorpora el paviment de terratzo de 4cm d’espessor sobre una capa de 
morter de ciment de 2cm, deixant els registres corresponents, formats per perfils en L metàl·lics de 30x30mm i 
junta de neoprè de regularització. 
 
Instal·lacions i acabats 
 Es realitzen els mateixos treballs d’instal·lacions que a la resta de l’edifici, és a dir, aire condicionat, 
detecció i protecció contra incendis, intrusisme i emergència, i també els acabats, com la col·locació de les 
fusteries interiors de fusta i exteriors d’alumini. Com a afegit decoració hi ha que les obertures superiors de la 
sala comptin amb vitralls artístics de nova factura de característiques semblants als de la sala sud de la planta 
noble. Acte seguit s’enguixen els paraments amb una capa de guix gruixut (YG) i un lliscat de guix fi (YF) i es 

Figura 4.4.5.1. Cara oest de la nova sala, a 

la part nord de l’edifici, encara amb les 

obertures paredades i ja iniciats els treballs 

de la fase VI. Imatge cedida per Josep Emili 

Hernández. 

Figura 4.4.4.1. Decoració original en pedra parcialment 

desgastada en pedra,  als capitells dels pilars de la 

planta coberta. 
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construeix el fals sostre de plaques de guix laminat, imitant les formes de la sala sud de la planta noble, 
totalment acabada i decorada des dels orígens de l’edifici.  
 
 
4.4.6 Fase VII - Arranjament provisional del jardí 
 
 No hi ha una referència clara al projecte, només s’esmenta que s’arranja provisionalment el jardí per a la 
celebració d’actes a l’aire lliure. 
 
 
4.4.7 Fase VIII - Trasllat de la biblioteca infantil i instal·lació del Centre Cultural 
 
Canvis al projecte original i nova distribució 

El planejament dels usos de la planta semisoterrani i de la planta entresòl ha anat variant al llarg dels 
anys. Primerament, als estudis previs de 1990 es preveia instal·lar-hi el Conservatori Municipal de música a part 
de la planta noble, a la planta entresòl i a la planta semisoterrani, però a principis de 1996 des de l’Ajuntament es 
desestima aquesta idea i es decideix ampliar l’espai corresponent a la biblioteca i instal·lar un Centre Cultural a 
les plantes inferiors. Aquesta idea preveia atorgar nombrosos usos a les dues plantes, ja que a la planta 
semisoterrani s’hi preveia un auditori amb capacitat per a 300 persones per a celebrar-hi concerts, funcions de 
teatre i conferències, sales per a exposicions d’obres d’art o altres objectes a l’ala nord, un restaurant a l’ala sud, 
que comunicava amb el jardí, i locals comercials amb funcions culturals sota la terrassa. La planta entresòl es 
destinava al centre d’informació ciutadana ubicada a la peixera, a sales de reunions a l’ala nord i un bar que 
s’estenia des de l’interior de l’ala sud de l’edifici a la seva terrassa.  
 
 Però amb el projecte bàsic i executiu d’aquesta última fase es canvia de nou el plantejament d’aquestes 
dues plantes per tal d’ampliar encara més la superfície de la biblioteca, s’elimina l’auditori, els locals comercials, 
també s’elimina part del bar, ja que no es contempla l’ús de la terrassa amb aquest fi, i part del restaurant, que ja 
no ocupa la sala sud de l’edifici. També es proposa reubicar l’oficina d’informació a l’entrada sud de la planta 
semisoterrani, sota la terrassa, i la biblioteca infantil a l’ala nord de la planta semisoterrani, que fins aquell 
moment situada a l’extrem sud de la planta noble. Aquesta proposta afegeix una sala d’exposicions a la gran sala 
de planta semisoterrani i a sota de la terrassa, una sala de tallers a l’extrem sud d’aquesta mateixa planta, un 
espai per al magatzem del fons documental de la biblioteca a la planta entresòl, sobre la biblioteca infantil, un 
petit auditori a la peixera i una sala de reunions. També es guanya superfície per a l’emmagatzematge del 
material de les exposicions i es perd part de la destinada a l’ampliació de la biblioteca, enderrocant les escales 
existents i construint-ne de noves. 
 
 La distribució definitiva dels espais ha rebut encara més canvis. Es pot comprovar com l’espai 
teòricament sota la terrassa destinat a dipòsit de la biblioteca finalment s’usa com a magatzem de tot l’edifici, on 
inclús hi ha peces de decoració original que mai s‘hi han reincorporat. El bar-restaurant, que tot i no haver estat 
construït mai el 2007 encara tenia reservat el seu espai corresponent a la planta semisoterrani, però finalment es 
decideix aprofitar-lo per instal·lar-hi la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament a la planta semisoterrani. 
 

D’aquesta manera, la distribució final d’aquestes dues plantes és, començant pel Centre Cultural i per la 
planta semisoterrani: una gran sala d’exposicions a la part central de l’edifici, una sala d’exposicions més reduïda 
a la sala sud, la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Manresa entre aquestes dues sales, un vestíbul amb un 
punt d’informació sota la terrassa i uns lavabos. Pel que fa a la planta entresòl hi ha dues sales de reunions, una 
d’elles aprofitant l’espai de la peixera i uns lavabos. 
 
 L’ampliació de la biblioteca consta d’un vestíbul que té la capacitat de contenir alguna petita exposició, 
més orientat cap a un racó d’informació ciutadana, el punt d’informació de la biblioteca infantil, una sala de 
lectura i una sala dedicada a les activitats de lectura per a grups i uns lavabos, mentre que a la planta entresòl hi 
ha un magatzem amb arxius mòbils. 

Enderrocs 
 Es comença per enderrocar els forjats, les escales i les distribucions existents a la planta entresolat, 
mantenint només els paraments estructurals. Seguidament es procedeix a retirar tots els aparedaments que 
s’havien efectuat amb anterioritat, tant a divisions interiors com a obertures a l’exterior. També s’extreuen les 
fusteries, el paviment de les poques sales que encara en tenen, les restes d’instal·lacions i es repiquen els 
paraments.  
 
Moviment de terres i fonaments  
 Degut a la situació de la sala central de la planta 
semisoterrani i de la nombrosa decoració dels paraments i 
del sostre s’opta per soterrar els conductes de la instal·lació 
de climatització, fet que comporta obrir rases al llarg 
d’aquesta sala. Es descobreix que la fonamentació dels pilars 
de fosa existents és menys gran del que en un principi s’havia 
determinat, i que juntament amb les rases realitzades pot 
posar en perill l’estabilitat estructural de la totalitat de 
l’edifici degut a l’increment de les càrregues de les plantes 
superiors. Per solucionar aquest problema s’opta per un 
sistema de micropilotatge autoperforant amb tubs d’acer de 
51mm de diàmetre exterior i 10 metres de llarg, en el que la 
punta perforant és perduda i el propi tub actua 
estructuralment. A través d’aquesta punta s’injecta una 
beurada de ciment que té la funció de neteja i també de 
transmetre les tensions dels micropilots al terreny una 
vegada finalitzat el procés. En total se n’efectuen quatre per 
pilar, i una vegada es realitzen els micropilots s’hi solden 
unes platines a42b de 250x250x25mm a la part sobresortint 
d’aquests, a una distància d’uns 15cm de la fonamentació 
antiga. Tot seguit es perfora el propi pilar de fosa en 4 punts 
diferents i s’hi rosquen 4 barres que actuaran com a 
connectors, de ø20mm, i es procedeix a l’elaboració de la 
nova sabata sobre l’existent, consistent en malles electrosoldades tant a la cara superior  com a la cara inferior 
de 20x20cm i ø16mm convenientment separades i formigó en massa. El resultat d’aquesta operació es pot 
comprovar a la figura 4.4.7.2. També es construeix el nou fossat de l’ascensor, simètric al ja existent  i amb les 
mateixes característiques constructives. 
 
Presència de tèrmits 

Durant aquesta fase de la intervenció es detecta la presència d’aquests insectes xilòfags, que suposen un 
risc per a l’estructura de l’edifici i en general de tots els components de fusta que hi ha, de mode que es 
contracta una empresa especialitzada per a realitzar una intervenció urgent. Aquesta solució consisteix en 
efectuar unes rases a tot el perímetre de l’edifici fins a 50cm de profunditat, mesclar les terres extretes amb una 
solució verinosa antitermítica i tornar-les a incorporar a les rases per tal de crear una barrera química que 
impedeixi el pas d’aquests insectes. Aquesta operació es complementarà amb la injecció als paraments de 
tancament de l’edifici del mateix producte, efectuant una perforació en distàncies entre 25 i 35cm per les dues 
cares, i injectant-hi el producte de tal manera que es garanteixi que aquest flueix fins als 50cm de profunditat 
imprescindibles. 

 
També es tractaran les terres situades a l’interior de l’edifici, aprofitant que encara no s’ha construït el 

forjat sanitari, amb dosis del mateix producte de fins a 350g per metre quadrat aplicades de manera homogènia 
per evitar possibles punts febles que habilitin nous camins per als insectes. Finalment s’impregnarà la fusteria de 
la planta semisoterrani mitjançant injeccions del citat producte per evitar l’aparició de nou d’aquests insectes. 
 

Figura 4.4.7.2. Es pot observar la nova fonamentació dels 

pilars de la planta semisoterrani, amb els encepats de 

quatre micropilots. També es pot apreciar el nivell de les 

humitats per capil·laritat prenent com a referència el 

carretó i la formigonera. Imatge obtinguda durant els 

treballs de la fase VIII. Imatge cedida per Josep Emili 

Hernández. 



Casino de Manresa: de l’obra original a l’ús actual (1906-2010)  
 

33

Estructura 
A la majoria de sales no existia cap tipus de paviment, 

així que un dels treballs preferents en aquesta fase de l’obra és 
la construcció d’una llosa impermeabilitzada, composta per un 
d’empedrat que actua com a drenatge, una capa reguladora de 
sorra, una làmina impermeabilitzant i una capa de formigó 
sobre la que es disposa el paviment final. 

  
 Els forjats de la planta semisoterrani que conformen la 
planta entresòl s’elaboren de nou després d’haver-los 
enderrocat, tot aprofitant les jàsseres metàl·liques existents 
convenientment tractades per tal d’evitar la seva oxidació. 
Aquests es confeccionen a partir de biguetes autoportants 
pretensades de formigó armat, revoltons ceràmics de 18cm 
d’alçària, un intereix de 70cm i una capa de compressió de 
formigó de 4cm amb una malla electrosoldada de 20x20cm i 
Ø5mm. A la figura següent, 4.4.7.3, es pot apreciar un d’aquests 
nous trams de forjat.  
 
 Hi ha una excepció d’aquesta configuració de forjat, i és 
a la sala on s’instal·laran els arxius mòbils, on el gruix del forjat 
serà de 26cm resultant de posseir una capa de compressió 2cm 

més gruixuda, i les bigues HEB-300 on recolza es reforçaran amb unes platines soldades de 350x15mm. 
 
Tancaments interiors i revestiment dels paraments 
 Les divisions interior es realitzen amb maons de diferents mides segons les necessitats, unides amb 
morter de ciment i també guix entre les peces superiors i la part inferior dels forjats per evitar la transferència de 
càrregues en cas de deformació d’aquests. Posteriorment es trasdossen tots els paraments, tant envans com els 
murs de maçoneria, amb plaques de guix laminat fixades mecànicament mitjançant una perfils d’alumini 
ancorats al parament, i que s’uneixen al forjat superior també amb guix buscant la mateixa finalitat.  
 
Paviments, revestiment inferior dels forjats, fusteries i instal·lacions 
 Els paviments s’elaboren amb terratzo, com a la resta de l’edifici, amb juntes de llautó i col·locats amb 
cura sobre la llosa impermeabilitzada per evitar les humitats. 
 
 El revestiment inferior dels forjats és constituït, excepte la sala central de la planta semisoterrani, a partir 
de plaques de guix laminat fixats a uns perfils d’alumini que actuen de guies i que estan ancorats mecànicament 
als forjats. En el cas de la citada sala es recuperen els ornaments originals realitzats amb guix, amb una 
restauració exhaustiva per tal d’atorgar les qualitats formals originals, i recuperant l’essència original d’aquest 
espai. 
 
 Es realitzen les instal·lacions de forma sectoritzada, incloent l’elèctrica, la d’enllumenat, la de lampisteria, 
la d’evacuació d’aigües, la de gas, la de protecció contra els incendis, la de seguretat contra l’instrusisme, la de 
megafonia, la de telèfons i la de climatització. S’aprofita sempre que és possible els trasdossats i falsos sostres 
per als seu pas. La més complicada és la de climatització, ja que la decoració amb guix de la sala central impedeix 
la instal·lació de conductes a aquesta part, i finalment s’opta per conductes enterrats que impulsen l’aire per 
unes columnes  amb toveres que s’encarreguen d’impulsar l’aire i que finalment climatitzen la sala, i unes altres 
que s’encarreguen del retorn. Aquesta instal·lació permet tant la producció de calor com la de fred, així que 
s’assegura un confort constant dels usuaris del Centre Cultural. 

 
 Per a les fusteries es segueix el mateix esquema de treball que a la resta de l’edifici, la fusteria exterior a 
instal·lar és d’alumini, mentre que la interior és de fusta tot recuperant les de l’edifici original en els casos que 

sigui possible. Finalment s’instal·la el mobiliari necessari per als usos del Centre Cultural i la biblioteca infantil, 
que consisteixen en mostradors, prestatgeries, taules fixes, taules mòbils, seients mòbils, armariets, armari 
d’instal·lacions i mobiliari específic de la biblioteca, que en aquest cas inclou la graderia de formigó per a actes 
amb el públic infantil que es pot apreciar a la figura següent (4.4.7.4.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4.7.4. Detall de la graderia de la 

biblioteca infantil gairebé enllestida. 

Imatge obtinguda durant els treballs de la 

fase VIII. Imatge cedida per Josep Emili 

Hernández. 

Figura 4.4.7.3. Es mostra la sala central de la planta 

semisoterrani amb un tram de nou forjat a la sala 

adjacent, juntament amb les noves divisions interiors de 

fàbrica de maó. Imatge obtinguda durant els treballs de 

la fase VIII. Imatge cedida per Josep Emili Hernández. 
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5. Valoració constructiva de les solucions de la segona intervenció 
 
 La valoració constructiva de la segona intervenció de l’edifici es realitza a partir de tota la informació 
recavada, analitzant-la, argumentant-la, buscant alternatives i també a partir de tots els detalls proporcionats 
per les parts implicades.  
 
5.1. Fase I - Mesures d’urgència 
  
 Les mesures prèvies portades a terme semblen correctes, ja que condueixen a evitar l’entrada d’agents 
externs (vandalisme i aus) paredant i incorporant reixes a les obertures o bé preparant l’edifici per al 
començament dels treballs de rehabilitació pròpiament dits, ja sigui bé netejant-lo, desmuntant els elements 
constructius que comprometin la seguretat dins l’obra o emmagatzemant i classificant els elements decoratius 
d’importància. 
 

Cal destacar que inicialment estava previst realitzar un acabat als aparedaments efectuats a les 
obertures, arrebossant-los amb morter de ciment i pintant-los amb dues capes de pintura plàstica, amb la 
finalitat de no provocar un contrast cromàtic entre la façana i aquests elements. Aquesta operació finalment no 
s’efectua, tal i com es pot comprovar amb fotografies dels treballs previs de la fase VIII, realitzats l’any 1997, 
suposadament per raons econòmiques però també que un edifici en estat de conservació lamentable i envoltat 
de tots els equipament necessaris per efectuar l’obra correctament es pot no considerar necessari. 
 
 
5.2. Fase II - Consolidació 
  
 Una vegada estan assegurades unes condicions de treball adients el pas següent és aturar el progressiu 
deteriorament de l’edifici, que ve donat sobretot per l’entrada d’aigua provinent de les precipitacions i del 
subsòl. Aquest fet es pot evitar reparant les cobertes, les cúpules i impermeabilitzant els paraments inferiors de 
l’edifici, que estan en contacte directe amb el terreny. D’aquesta manera s’evita en gran part les noves filtracions 
d’aigua, tot i que en certes parts de l’edifici, com la semicúpula de la façana posterior o les obertures no tapiades 
i amb les fusteries originals, encara queden per resoldre i poden crear algun problema. 
 
Cobertes planes 

Pel que fa a les cobertes planes, inicialment estava prevista l’execució de cobertes planes calentes 
tradicionals, amb l’aïllament tèrmic per sota de la capa impermeabilitzant i dues filades de rajola ceràmica com a 
paviment d’acabat, però finalment s’opta per cobertes planes invertides acabades amb grava. Aquest canvi es 
deu als elevats salts tèrmics que hi ha a Manresa, que desaconsellen repetir la solució constructiva inicial, que 
s’havien deteriorat ràpidament tant a l’edifici original com, sobretot, després de la primera intervenció. Aquest 
canvi no suposa una pèrdua de prestacions de l’edifici, ja que tot i que inicialment les cobertes planes del Casino 
eren transitables i els socis hi podien accedir, amb el canvi d’ús la planta coberta ja no és accessible i aquestes 
resten com a no transitables excepte en casos puntuals per al correcte manteniment de l’edifici. La solució 
adoptada també permet abaratir el cost de la coberta i sotmetre a un menor estrés tèrmic la capa 
impermeabilitzant, que és l’element que té la durabilitat més limitada del conjunt. A més a més les operacions de 
manteniment es simplifiquen considerablement, ja que la grava, la làmina geotèxtil i l’aïllament tèrmic estan 
disposats en sec i així en cas d’haver d’efectuar una operació a la capa impermeabilitzant no és necessari 
enderrocar parcialment la coberta i tornar-la a construir sinó desmuntar-la i tornar-la a muntar. Aquesta solució 
s’adopta tant en el cas de les cobertes planes de nova construcció, a partir d’un forjat de semibiguetes i 
revoltons ceràmics, com en les existents de bigues metàl·liques i revoltons manuals de rajoles ceràmiques. 
 
 
 
 
 

Cobertes inclinades  
 La solució escollida per a l’acabat de les 
cobertes inclinades, consistent en els taulers de 
fusta aglomerat, la tela de butil encolada a 
aquest element, l’aïllament tèrmic de porus 
tancat i les teules ceràmiques amorterades a 
l’aïllament, és una solució que garanteix que 
l’aigua no es filtri a través de la coberta i 
impregni les bigues, metàl·liques o de fusta, 
comprometent la seva durabilitat. De totes 
maneres les bigues es tracten i les teules 
originals malmeses es canvien per unes de 
noves, col·locant aquestes a la part alta de les 
cobertes, reservant les recuperades per la part 
baixa, fet que hauria de garantir l’estanquitat 
d’aquests elements. La substitució de les bigues 
de fusta danyades per biguetes autoresistents 
de formigó armat elimina els possibles 
problemes davant d’agents biòtics i la 
higroscopicitat, que provoca el seu 
deteriorament i que requereix un tractament 
previ exhaustiu per tal de garantir una òptima 
durabilitat. 
 
Cúpules 
 L’elecció de mantenir l’estructura interna de la cúpula és per raons d’estabilitat estructural, ja que en un 
principi es volien rehabilitar les cúpules i tot incorporant noves propietats, com l’aïllament tèrmic, i garantint la 
seva estanquitat. Aquesta solució inicial, obtinguda a partir de les primeres valoracions del elements 
constructius, hauria permès estalviar temps i diners, però les valoracions més exhaustives, ja havent desmuntat 
les cúpules, van esclarir l’estat real de conservació de les cúpules, que era crític. Dos de les tres fileres de rajoles 
ceràmiques presentaven nombroses esquerdes i existia un risc real de col·lapse i no es podia garantir l’estabilitat 
estructural d’aquests elements tot i les reparacions que s’hi podrien efectuar. 
 
 D’aquesta manera es va descartar aprofitar-les com a element portant i es va decidir reparar-les per tal 
d’atorgar l’ús d’encofrat perdut a les cúpules, tal i com ja s’ha comentat, d’aquesta s’evita encofrar la nova 
estructura a gran alçada i es s’obté un nou element de mesures molt semblants als elements originals, així que 
de cara a crear motlles dels elements decoratius,  com els nervis exteriors i els elements ornamentals interiors, 
existirà un grau de facilitat més elevat per reproduir aquests elements. 
 
 Aquesta actuació té un elevat grau de complexitat, ja que la particularitat d’aquests elements és que la 
descàrrega d’aquests elements s’efectua mitjançant un sistema de jàsseres encastades als paraments verticals en 
tres dels quatre angles de la sala. Per això es recorre a un sistema de gats pneumàtics que permeten estintolar i 
elevar un parell de centímetres10 les cúpules amb la finalitat d’introduir-hi un perfils metàl·lics de reforç i 
substituir els existents. D’altra banda, per a restaurar les cúpules, que presenten un nombre més que 
considerable de fissures i esquerdes (algunes amb més d’un centímetre d’amplada), s’utilitzen aquestes com a 
encofrat perdut per tal de construir les noves immediatament a sobre a partir d’un formigó armat de dosificació 
especial, aprofitant també per millorar les seves condicions tèrmiques. 
 
 Pel que fa a la solució constructiva adoptada aquesta es canvia del projecte original respecte el projecte 
reformat. L’original partia de les cinc fileres de rajola de la cúpula original i se li afegia una llosa de reforç de 

                                                           
10

 Marlet, F. Arquitecte municipal de Manresa 

Figura 5.1.2.1. Detall de la part inferior d’una coberta inclinada reformada, 

on es poden observar les bigues de fusta, els cabirons i el tauler aglomerat 

hidròfug. A la part inferior de la figura es pot observar un generador auxiliar 

instal·lat a posteriori segons les directrius dels bombers de Manresa. 
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formigó de 4cm d’espessor amb una malla electrosoldada inserida de 15x15cm i ø4mm, uns llistons de fusta 
ancorats a la capa de formigó horitzontal i paral·lelament  de mesures 7,5x5cm, un aïllament de llana de roca o 
poliuretà de 7cm de gruix, una capa separadora de maó de quart, una làmina impermeabilitzant de butil, una 
capa de morter de 3cm per al suport de les escates ceràmiques, que es claven al morter amb claus d’acer 
inoxidable. La solució constructiva canvia al llarg del transcurs de les obres amb algunes alternatives, i finalment 
s’escull la solució al projecte reformat es basa en la que s’ha escrit al punt 4.4.2, que és la solució final i que 
difereix lleugerament de la proposta original. Hi ha hagut una simplificació de les capes, ja que els paral·lels de 
fusta, l’aïllament i la capa separadora s’han eliminat i s’ha canviat la capa de morter per una capa de formigó 
cel·lular, de 2cm més d’espessor, amb unes propietats molt superiors a la proposta inicial, que té la finalitat de 
clavar-hi les escates, i l’addició de la capa de morter de calç com a suport de les escates ceràmiques. 
 
 El canvi de la solució constructiva inicial a la final es deu a varis factors, ja que la solució inicial es 
contempla quan encara no s’havia pogut determinar exhaustivament l’estat de conservació real de les cúpules. 
La solució inicial s’allunya dels espessors originals, que de cara a prendre els motlles amb els nervis i llanternes 
conservar al màxim possible les dimensions originals simplifica el procés, de manera que conferint 
característiques més completes a les capes de la cúpula es pot aconseguir un menor espessor i més fidelitat al 
model original, que és el que s’ha aconseguit amb la solució final. Així doncs, la solució final és més propera a la 
solució constructiva original en quant a dimensions i proporcions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Com ja s’ha comentat, la capa de formigó cel·lular de suport de les peces ceràmiques d’acabat és força 

complexa, degut a les seves singulars característiques. Ha de tenir la consistència necessària per adherir-se a la 
malla de polipropilè amb una bona consistència per tal de mantenir la forma requerida durant un ample espai de 
temps, ja que el seu procés d’enduriment ha de ser llarg per poder tenir temps a distribuir les escates sobre el 
morter, senyalitzant la ubicació de cada escata ceràmica, i poder-les clavar en el moment òptim d’enduriment 
per tal de garantir les millors condicions d’adherència i durabilitat possibles. Aquestes característiques són 
possibles a partir d’una dosificació especial composta per una relació d’aigua/ciment de 0,5, naftalè sulfonat 
condensat, àrid porós (perlita), sorra i fibres de polipropilè. 
 
 
 
 
 
 
 

Evacuació aigües pluvials 
 Tal i com ja s’ha explicat al punt 3.6 
d’aquest projecte, la instal·lació d’evacuació 
d’aigües pluvials és sensible al manteniment, i la 
no revisió de la instal·lació pot provocar 
trencaments i filtracions d’aigua a l’edifici degut a 
obstruccions de les conduccions, oxidació de les 
peces que la conformen, etc. El manteniment ha 
estat inexistent des de la primera intervenció, i 
s’hi suma el fet que les noves cobertes 
requereixen una nova instal·lació així que la 
present es substitueix íntegrament, amb els seus 
corresponents canalons (de xapa galvanitzada 
plegada), baixants de PVC i els pericons 
convenients. El que sí s’executa són els canals de 
recollida d’aigua instal·lats a tot el perímetre de 
l’edifici, que hauria de permetre recollir les 
aigües superficials del terreny i mitigar en part els problemes d’humitats que presenta el Casino des dels seus 
orígens. D’aquesta manera seguint un pla de manteniment adient, és a dir, netejant els canalons de recollida 
d’aigua i comprovar que no s’obstrueixen ni els baixants ni els pericons, la instal·lació reuneix les característiques 
necessàries per no requerir una intervenció en un llarg període de temps. 
 
 Impermeabilització dels paraments 
 La barrera química amb injeccions és la tècnica utilitzada per a 
la impermeabilització dels paraments en contacte amb el terreny. Una 
de les particularitats del Casino és que la planta inferior està 
semisoterrada, fet que condiciona la impermeabilització dels murs. A 
aquest fet s’hi suma als murs pantalla construït al nord de l’immoble 
per a una promoció de vivendes situada entre l’edifici que ens ocupa i 
el teatre Kursaal per tal d’encabir-hi un aparcament soterrani, tenint en 
compte que aquest tram del passeig Pere III correspon al curs del 
torrent dels Predicadors i en conseqüència es tracta d’un zona de 
corrents subterrànies i amb un nivell freàtic alt. Això ocasiona que si bé 
abans de la construcció d’aquesta promoció de vivendes el terreny 
tenia la capacitat de repartir equitativament aquestes corrents presents 
en aquesta zona, encara que el Casino ja podia presentar humitats per 
capil·laritat però no d’aquesta magnitud, amb la confecció dels murs 
pantalla aquesta capacitat desapareix, i les corrents es redirigeixen cap 
al Casino, provocant una acumulació d’humitat i agreujant el problema. 
Això es va poder comprovar en el moment de confeccionar els estudis 
previs, quan la humitat als paraments arribava fins a una cota d’1,5m 
d’alçada respecte la base dels paraments. 
 
 Mirant-ho des d’un punt de vista estructural, els paraments de 
la planta semisoterrani són el lloc més crític on intervenir, on hi ha més 
càrregues i tenen la funció crítica de transferir-les als fonaments 
correctament, de mode que s’ha de calcular molt bé la freqüència de les perforacions i el diàmetre d’aquestes i 
dels trams de perforacions. Aquests càlculs s’han de tenir en compte de cara a no afeblir en excés els paraments i 
posar en compromís l’estabilitat de l’edifici, ja prou malmès. Per aquesta raó es desaconsella l’ús d’una barrera 
física, que a més de ser molt complexes ja de per sí s‘hi suma el fet que al ser murs de maçoneria de composició 
irregular no es pot executar un tall net com en altres tipus paraments, com els de fàbrica de maó, per exemple.  
 

Figura 5.1.2.2. Cúpula sud durant els 

treballs de reparació de les seves lesions. 

Es pot observar el perfil metàl·lic que ha 

ocasionat una esquerda interior a 

l’augmentar de volum per la seva 

oxidació. Imatge cedida per Josep Emili 

Hernández.. 

 

Figura 5.1.2.4. Es pot observar les conjunts 

d’injeccions realitzades al parament per tal de 

confeccionar la barrera química que ha 

d’impedir futures aparicions d’humitats per 

capil·laritat. Imatge cedida per Josep Emili 

Hernández. 

Figura 5.1.2.3. Detall dels canalons i del seu estat de conservació, amb 

signes de manca de manteniment. 
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 En el moment de la segona intervenció existien altres sistemes d’impermeabilització de paraments, com 
el sistema d’electroforesis. Aquest parteix de l’electroosmosi corrent i hi suma la introducció de fines partícules 
metàl·liques, de manera a part d’invertir la polaritat del terreny i del parament amb problemes d’humitat per tal 
que l’aigua faci el recorregut invers tot descendint cap al terreny, les partícules metàl·liques obstrueixen la 
capil·laritat present al parament i impedeixin de forma permanent una nova ascensió de les humitats que conté 
el terreny pel parament tractat.  
 
 Un altre sistema, trobat en els documents del projecte, és el sistema Peter Cox de barrera química. 
Aquest és semblant al sistema final escollit, ja que es tracta també d’una barrera química amb injeccions , però 
aquesta vegada amb un producte siliconats que en contacte amb el diòxid de carboni crea una pel·lícula que 
resulta en la impermeabilitat dels capil·lars dels paraments tractats.  
 
 En un principi es plantejaven les dues solucions anteriors i la finalment escollida, que es descriu al punt 
4.4.4, i en base del criteri emprat, que és bàsicament buscar la major eficàcia i durabilitat, es descarten les dues 
opcions anteriors. L’electroforesi es descarta, suposadament, degut als seus requeriments: perforacions al 
parament i al terreny, un extens cablejat cap als aparells, la connexió elèctrica permanent per al seu correcte 
funcionament i un manteniment periòdic, sumant-hi el fet que no es garanteixen resultats a llarg termini i que el 
parament té una composició molt irregular, fet que dificulta l’eficàcia del mètode i posa en dubte la seva 
durabilitat. També cal tenir en compte que en llocs públics, i més en sales d’exposicions, on hi ha pocs mobiliari 
per amagar les instal·lacions. Entre la solució de Peter Cox i la final, de Vandex, no existeix tanta diferència, ja 
que des dels catàlegs oficials es promociona com un mètode gairebé sense caducitat, però al no ser un sistema 
que es combina químicament amb el paraments per tal de formar un conjunt indivisible, sinó que crea una 
pel·lícula que obstrueix els capil·lars, resulta no ser tant fiable i també qüestiona la seva durabilitat. Cal tenir en 
compte, però, que segons declaracions de l’arquitecte del projecte, la solució constructiva finalment adoptada 
no s’havia efectuat mai en murs de maçoneria, fet que va provocar que es desplacés un enginyer de la 
companyia directament des d’Alemanya per tal d’estudiar el cas i proporcionar la solució més adequada. 
 
 S’aprofita l’execució de rases perimetralment a l’edifici dels treballs de sanejament descrits anteriorment 
per tenir accés a les dues cares dels paraments. La principal característica d’aquesta solució són els cristalls 
insolubles que es formen quan els actius químics de la solució injectada es combinen amb la les sals reactives 
dels paraments i la humitat present en ells, tapant la seva xarxa capil·lar i per tant impedint l’ascens de la 
humitat per capil·laritat. Cal destacar que no s’han tractat els murs exteriors de la planta semisoterrani pel que 
es desprèn del projecte reformat de la fase II, possibilitant d’aquesta manera l’aparició de nou d’aquest procés 
patològic. 
 
Enderrocs 
 Per últim, l’enderroc d’algunes divisions interiors de la planta noble i dels seus forjats (en aquest últim 
cas es substitueixen per uns de nous degut al mal estat de conservació) permet una millor distribució de les sales 
de la biblioteca dintre ja de les estrictes limitacions de distribució d’espais que imposen els paraments 
estructurals de l’edifici. La concepció de la nova terrassa del passeig Pere III es comenta a la fase següent, que és 
quan es construeix, tot i que a la present que s’enderroca.  
 
 
5.3. Fase III - Rehabilitació 
  
Nous accessos a la planta semisoterrani 
 La configuració dels nous accessos a la planta semisoterrani mitjançant rampes és un punt important de 
cara a l’accés a l’edifici per part de persones amb discapacitats, però s’ha d’anar amb compte a efectuar les 
pendents correctes i les instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials corresponents, ja que al tenir una cota 
inferior al passeig són punts propensos a patir inundacions en el cas de precipitacions intenses. No cal oblidar 
que el passeig és un lloc de pas de l’aigua, tant subterrània com a nivell de paviment d’aquest, ja que el torrent 
dels Predicadors recull l’aigua provinent de les pluges de varis barris de la ciutat.  

 A la fase II del projecte es pot contemplar com existia una solució que no s’ha aplicat definitivament, i 
que consistia en la creació d’un doble esglaonat però considerablement més llarg, endinsant-se alguns metres al 
jardí que es veu al fons de la primera figura, confeccionant una rampa de tres trams que prescindia del muret 
que té la funció de barana que també es veu a les figures. Aquesta solució permetia crear una barrera 
arquitectònica que evitaria l’entrada d’aigua, ja que aquesta havia de fer un recorregut molt més llarg, evitar el 
canal de recollida d’aigua que hi havia al final d’aquesta primera rampa, que desembocava al jardí proveït de 
grava, i fer un gir de 180º que li possibilitaria l’entrada a l’edifici.  
 
 La solució actual es simplifica respecte aquesta i consisteix en una rampa de dos trams en forma de L, i 
un doble esglaonat més curt, que condueix a unes escales no presents a la solució inicial d’accés a la biblioteca 
infantil. A la segona rampa (figura 5.3.2.) hi ha el muret comentat amb una barana metàl·lica. Aquesta segon 
tram de rampa permet a l’aigua guanyar velocitat i entrar a l’edifici quan hi ha grans precipitacions, ja que el 
canal de recollida d’aigua instal·lat a l’entrada per eficàcia. Per evitar aquesta problemàtica en dies que es 
preveuen pluges intenses els treballadors de la biblioteca estan preparats per ajustar la reixa d’accés a la 
biblioteca, les portes de vidre automàtiques es tanquen i es posen en mode manual i s’incorpora una manta 
darrera d’aquesta que absorbeixi les possibles filtracions d’aigua.  
 

Cal aclarir que no ha estat possible descobrir el motiu d’aquest canvi de solució constructiva per a l’accés 
a la biblioteca infantil, és molt probable que existís un pols entre les parts implicades per determinar la solució 
final, però s’era conscient que l’actual, tot i complir la normativa vigent aleshores, generaria problemes de 
filtracions d’aigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
Nova terrassa 
 La nova terrassa, enderrocada a la fase anterior i construïda de nou en aquesta, té com a finalitat 
rebaixar la seva alçada per trencar la impressió que provocava el mur que limitava la terrassa amb el passeig Pere 
III, que era més un obstacle de cara a l’ús ciutadà que no pas un element integrador o un punt d’accés a l’edifici, 
que de fet era la intenció en l’edifici original ja que separava l’elit manresana de la resta de ciutadans. Cal 
recordar que les escales originals d’accés al Casino van ser enderrocades en un moment indeterminat i que 
l’accés a la planta noble es realitzava indirectament per l’interior de l’edifici o bé directament per les escales del 
nord-est ubicades al jardí. Es pot comprovar que a part de ser un lloc de pas per accedir a la biblioteca és el lloc 
de descans dels usuaris de l’edifici i un punt de reunió de grups de persones, així que el temps ha demostrat que 
l’actuació ha estat molt positiva de cara a acostar l’edifici als ciutadans de Manresa. La nova terrassa, les 
entrades a la planta semisoterrani i les escales d’accés a la planta noble són la major part dels elements que més 
han canviat respecte l’edifici original, concessions que s’enfoquen a una adequació al seu nou ús i a la normativa 
aleshores vigent. Però la nova distribució de la terrassa no afavoreix la seva plena utilització, tal i com es pot 
comprovar a la fotografia següent (5.3.3): 

Figura 5.3.1. (Superior) Inici de la rampa 

d’accés a la biblioteca infantil. 

Figura 5.3.2. (Dreta) Segona i última rampa 

d’accés a la biblioteca infantil. 
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 Així doncs, el cas de la sala de la part central de la façana principal de la planta entresolat, que té el 
sobrenom de peixera, és un exemple del canvi d’ús de la sala fruit de la segona intervenció. Ha passat de ser una 
sala lluminosa amb multitud d’obertures a ser una sala d’actes llòbrega, clarament menys aprofitada que en 
l’edifici original degut a la construcció de les noves escales d’accés a la planta noble des de la terrassa, que 
obstrueix la majoria de les obertures originals. També cal afegir-hi el fet que abans era una zona de pas però 
també d’accés a l’edifici, que es realitzava per les portes habilitades a les dues sales adjacents a aquesta, i que 
ara roman tancada la major part del temps. 
 

 
 
 
Altell a la planta noble i la volta de mig punt 
 El nou altell confeccionat a la gran sala de la planta 
noble permet aprofitar més intensivament un espai que 
d’altra manera quedaria sense ús. Aquest altell aporta més 
espais de lectura i unes prestatgeries extres per a ampliar el 
fons documental de la biblioteca, juntament amb una zona 
reservada als treballadors destinada a l’emmagatzematge i 
classificació dels diaris i altres publicacions que obté la 
biblioteca. Aquest altell està confeccionat a partir d’una 
estructura metàl·lica lleugera i panells de fusta per 
minimitzar el impacte d’aquesta sobrecàrrega a l’estructura 
existent, i aconseguir uns terminis d’execució més curts als 
ser una construcció en sec. La seva cara interior es pot 
apreciar a la figura 5.3.6. 
 
 
 

 
 
 
  Així doncs, aquest espai dóna més capacitat d’emmagatzematge, més llocs de lectura per als usuaris i 
una zona per a ampliar el fons documental, però com a inconvenient hi ha el fet que encara es creen més racons 
i zones que dificulten el control per al correcte funcionament de la biblioteca i que implica una distribució encara 
més enrevessada. Com ja s’ha comentat, aquesta sala es corona amb una volta de mig punt lleugera, formada 
per tot un seguit d’arc metàl·lics que degut a raons suposadament pressupostàries no gaudeix de les dels dos 
revestiments inicialment previstos, però sí d’un de més complex per aconseguir el confort acústic necessari. 
Aquest fet provoca que la decoració original de la gran sala quedi oculta i que es vagi deteriorant 
progressivament fins a presentar l’aspecte de la figura 5.3.7. Des d’un punt de vista d’usuari cal dir que no 
s’aprecia cap tipus de problema derivat de l’acústica de la sala, i que el confort tèrmic en aquest punt de l’edifici 
està ben resolt.  
 
 Això sí, aquesta nova volta de mig punt ha tingut com 
a conseqüència la deixadesa del manteniment del fals sostre 
original d’aquesta sala, que s’ha anat desprenent. En un 
principi aquests despreniments no haurien de causar lesions 
ni a l’estructura de la volta de mig punt ni al seu revestiment, 
però per precaució seria recomanable retirar la totalitat del 
fals sostre per evitar qualsevol tipus d’incident i evitar els 
danys a aquesta estructura, o refer-lo de nou, ja que al ser el 
fals sostre original aquest és d’encanyissat i la seva estabilitat 
no està garantida. 
  
 
   
Façana posterior  
 L’operació de reordenar la part central de la façana posterior es deu al motiu que mai ha estat acabada, i 
certes zones com l’escenari que formava part del saló de ball, s’havia de replantejar una solució per permetés 
aprofitar millor l’espai disponible degut al seu nou ús. Aquesta solució ve donada per la creació de l’altell descrit 
anteriorment, fet que genera nous nivells de forjat, com l’altell de la planta noble i el nou tram de forjat a la 
planta cobertes, que redistribueixen l’espai i afavoreix l’aprofitament de la planta noble, però per contra la 
planta coberta queda encara més desaprofitada. Pel que fa a l’exterior, en un principi es pretenia recuperar la 
semicúpula que restava a mig fer tot sanejant-la, consolidant-la i revestint-la amb aïllament tèrmic i acústic, 
impermeabilitzant-la i acabant-la amb les escates ceràmiques presents a les dues cúpules existents, una solució 
constructiva similar a l’inicialment plantejada per a aquests dos elements constructius. És una operació 
inicialment prevista per a la fase II però que finalment no es porta a terme i es passa a plantejar alternatives com 
l’aixecament d’un mur de fàbrica de maó que segueixi la línia de façana per deixar la semicúpula oculta, o bé una 
coberta inclinada que substitueixi la semicúpula, també oculta darrere aquest mur. De totes maneres, després de 
contemplar aquestes opcions es decideix la solució definitiva, una coberta invertida acabada amb grava com la 
resta de cobertes planes del Casino, i que en aquest cas també es manté oculta darrera del mateix mur de fàbrica 
de maó anteriorment plantejat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3.4. (Esquerra) La sala semicircular a la planta entresòl a l’any 1990. Imatge cedida per Josep Emili Hernández. 

Figura 5.3.5. (Dreta) Fotografia de l’estat actual de la mateixa sala. 

Figura 5.3.6. Vista parcial de la planta noble i 

el seu altell. Es pot veure també l’arrencada 

de la volta de mig punt  

Figura 5.3.7. Extradós de la volta de mig 

punt de la gran sala de la planta noble. 

Figura 5.3.3.Separació de pedra que limita 

l’utilització de la terrassa. 
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 Des d’un punt de vista formal, l’enderroc de la semicúpula resta certa singularitat i encant al conjunt, 
tenint en compte a més la variació de les proporcions i de l’aspecte original fruit del mur de fàbrica de maó 
addicional i el paredat de nombroses obertures, que canvia la configuració d’aquesta façana. També cal tenir en 
compte que la sala que s’ha format a la planta coberta queda totalment desaprofitada, només hi passen uns 
conductes de la instal·lació d’aire condicionat. Això sí, els arbres del jardí oculten aquesta façana la majoria de 
dies de l’any, i sumat a les limitacions pressupostàries no es pot dubtar que la solució definitiva és més 
econòmica que si s’hagués respectat la solució original al moment de la seva rehabilitació. 
 
Reforç de les estructures i reordenació de la façana posterior 
 Com ja s’ha comentat, la construcció de l’altell a la planta noble i la reordenació del tram central de la 
façana posterior ha comportat unes majors sol·licitacions a l’estructura de l’edifici, i s’hi suma el fet de 
l’adaptació al nou ús a nivell de estructural segons la normativa vigent al moment de la construcció. Com a 
resultat s’obté la necessitat d’executar un reforç de l’estructura existent a diferents punts d’aquesta. Aquests són 
els forjats de la planta noble, junt amb una nova fonamentació del tram central de la façana posterior, a la planta 
semisoterrani.  
 
  La decisió de reforçar els forjats augmentant el cantell era una solució lligada a la incorporació 
d’aïllament acústic a aquests elements, ja que consistia en aprofitar el cantell que els reforços havien deixat 
disponible per a la introducció d’aquest element. Es va valorar econòmicament si la decisió d’augmentar el 
cantell i incorporar aïllament tèrmic era una mesura més econòmica que construir de nou els forjats per tal de 
complir amb la normativa vigent en aquell moment, i es va obtenir el resultat esperat, que era l’inicialment 
plantejat. Inclús si la idea de la implantació del Conservatori Municipal s’hagués descartat inicialment s’hauria 
intervingut de la mateixa manera, ja que l’aïllament acústic s’hauria d’haver incorporat igualment per tal de 
garantir el confort acústic dels usuaris de l’edifici. 
 
 La reordenació del tram central de la façana posterior, incloent la nova fonamentació i els nous nivells de 
forjats era una tasca necessària per tal de finalitzar l’edifici, que com ja s’ha comentat va ser una part que va 
restar inacabada. De la solució inicialment proposada a la finalment executada hi ha varis canvis notoris, com el 
de l’eliminació de la semicúpula, una decisió presa per motius purament econòmics que modifica la configuració 
de la façana posterior, amb diferents resultats depenent dels gustos estètics de cadascú. El que sí ha permès 
aquesta intervenció és un major aprofitament de la superfície a la planta semisoterrani, a la planta noble i a la 
planta altell, però en el cas de la nova sala de la planta cobertes ha succeït al contrari, ja que és una sala 
d’aproximadament 37m2 totalment desaprofitada, ja que no se li dóna cap ús. 
 
 
 
 
 

Revestiments i falsos sostres 
 Els trasdossats amb plaques de guix laminat 
suposen un estalvi de temps i diners si es col·loquen 
correctament amb operaris especialitzats. Permet una 
construcció en sec, així que no cal esperar a l’enduriment 
del morter de ciment per tal de realitzar les regates 
pertinents per a les instal·lacions. També permet el pas 
de les instal·lacions per darrera d’aquests elements sense 
realitzar cap tipus d’intervenció, al contrari que en els 
trasdossat ceràmics, on cal realitzar les citades regates. 
Les propietats tèrmiques i acústiques de les plaques de 
guix laminat també són superiors a les de les peces 
ceràmiques i també cal destacar l’augment contingut de 
l’espessor dels murs en comparació a aquests últims 
elements, fet d’especial importància a l’obra que ens 
ocupa, al posseir els paraments verticals estructurals de 
maçoneria. 
 
 Els falsos sostres en un principi s’havien de confeccionar amb panells de guix laminat de 120x60cm 
ancorats a taulons de fusta de 6x21cm mitjançant filferro galvanitzat i amb aïllament de fibra de vidre, però 
finalment s’opta per un sistema també de panells de guix laminat d’idèntiques mesures però fixats 
mecànicament a una perfileria metàl·lica i una capa d’aïllament de fibra de vidre de 4cm d’espessor. És un 
sistema més modern que permet un grau d’adaptació a les condicions constructives imposades per l’edifici que 
els taulons de fusta no poden igualar, com mosta la figura 5.3.10, degut a les pendents d’algunes cobertes, per 
exemple. 
  
Instal·lacions  
 Les instal·lacions i preinstal·lacions efectuades a aquesta fase s’avaluaran al punt 5.4, que és quan es 
finalitzen completament. 
 
Fusteria i vidrieria  
 Pel que fa a la fusteria i vidrieria instal·lada a l’edifici, la diferència més clara respecte el projecte original 
i l’obra acabada és la manca les persianes de llibret exteriors previstes en certes zones de l’edifici i que finalment 
no s’han instal·lat. En substitució a aquestes s’han instal·lat unes persianes de lames metàl·liques a l’interior de 
l’edifici, que eviten l’incidència directa dels rajos solars als usuaris i treballadors de l’edifici però aquests 
igualment hi penetren, reduint el confort tèrmic i obliga a generar una despesa energètica superior per intentar 
aconseguir-lo.  
  
 Els diferents tipus de vidres escollits responen a les necessitats de cada emplaçament. Així, els vidres 
dobles senzills amb cambra de 6+4+6mm ofereixen un aïllament tèrmic superior respecte els vidres dobles 
senzills, i alhora també constitueixen un bon aïllant acústic. Els mateix tipus de vidres, però amb el vidre exterior 
armat i l’interior d’opalina, col·locats a les claraboies responen a unes necessitats mecàniques i de lluminositat 
determinades, ja que el vidres exteriors han de poder resistir el impacte de precipitacions en forma de calamarsa 
i el vidre interior ha de filtrar la llum, de manera que aquesta no penetri directament a l’edifici i redueixi el 
confort tèrmic. Els vidres laminars de seguretat situats a les parts interiors de l’edifici (de 4+4mm) responen a les 
necessitats d’aïllament acústic amb l’afegit que la làmina interior de butiril de polivinil s’encarrega d’unir els dos 
vidres, i en cas de trencament els fragments d’aquests es queden units a la làmina, reduint el risc de lesions dels 
usuaris de l’edifici. D’altra banda, els vidres de les llanternes de les cúpules (de 6mm) tenen les mateixes 
propietats que el vidre interior de les claraboies, és a dir, evitar el pas directe de la llum. Finalment, els vidres de 
les portes exteriors i baranes, amb uns espessors de 10mm i catalogats com a vidres de seguretat, es col·loquen 
per les seves característiques mecàniques en zones de pas i per intentar evitar possibles problemes d’intrusisme. 
 

Figura 5.3.11. Estructura de suport del fals sostre i el seu 

aïllament tèrmic. 

Figura 5.3.8. Façana posterior original al febrer de 1992. Imatge cedida per Josep Emili Hernández 

Figura 5.3.9. Façana posterior a l’actualitat. 
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Restauracions 
 Pel que fa al tema de les restauracions, encara hi ha elements inicialment retirats de l’edifici i classificats 
que actualment encara estan emmagatzemats, que inicialment s’havien de reincorporar a l’edifici però que 
finalment s’ha desestimat la idea. 
 
 El sistema de neteja de les façanes una vegada s’ha retirat l’acabat original es basa en un sistema de 
projecció a baixa pressió d’aire i la pols de vidre micronitzat, que té com a clars avantatges que no és agressiu 
amb els elements a netejar, ja que no provoca cap tipus d’abrasió o d’impacte a l’element. A més a més, 
conserva el color, les arestes i les textures, i tampoc provoca reaccions químiques de cap tipus. 
 
 El tractament enduridor és a base d’un producte anomenat Tegovakon que té un efecte consolidant, que 
es tracta d’un líquid compost a base d’èsters d’àcid silícic. Aquest compost recompon l’estructura mineral de la 
pedra a tractar i conserva les seves propietats originals. D’altra banda, el tractament hidrofugant a base d’un 
producte anomenat Tegosivin, un líquid monocomponent a base de siloxans, aconsegueix que les superfícies 
tractades adquireixin propietats hidròfobes, evitant en gran part l’absorció d’aigua i l’eflorescència de les sals 
solubles. Amb aquest tractament la pedra adquireix una gran protecció contra la pluja i la humitat, es redueix la 
conductivitat tèrmica de la pedra, millorant el seu aïllament tèrmic. A més a més, amb aquests dos tractaments 
garanteix que la pedra es mantingui transpirable i que en un principi no s’ocasioni cap variació cromàtica. 
 
 El tractament per reparar la pedra en mal estat de conservació és el Newstone, a base de silicats i que 
cristal·litza passades 8 hores una vegada s’ha aplicat a la pedra, i que es pot treballar de la mateixa manera que 
aquesta. El gran avantatge és que amb aquest tractament no és necessari substituir els elements de pedra 
danyats, suposant un estalvi econòmic, ja que es va disposar d’un artesà escultor que anava restaurant els 
elements de pedra progressivament al llarg del curs de les obres. 
 
 
5.4. Fase IV i V - Condicionament de la biblioteca i instal·lacions  
 
Aïllament de la cambra de les màquines refrigeradores 
 Després de desmuntar la coberta inclinada on es col·locaran les 
unitats refredadores i la sala s’aïlla amb mantes armades de llana de roca 
i una malla d’acer inoxidable configurant un laberint acústic per tal de 
minimitzar al màxim els decibels produïts per la màquina. Els càlculs 
estan realitzats en funció dels 80dB que emeten les màquines, tenint en 
compte que els veïns més propers estan situats a 30m i que el soroll 
màxim permès en un dormitori és de 30dB (suposant que les màquines 
funcionessin a la nit, fet totalment extraordinari) resulta en que el 
requeriment d’aïllament és de 24 decibels, repassant els càlculs efectuats 
al projecte. Certament es tracta d’una intervenció encertada des del punt 
de vista del respecte a la volumetria original de l’edifici i a la incorporació 
de l’aïllament necessari per garantir el confort dels veïns. D’altra banda, 
de cara al possible manteniment que puguin requerir les màquines és 
una decisió poc encertada ja que en cas d’avaria és necessària la 
contractació d’una grua amb un braç de gran longitud per tal d’arribar a 
les proximitats de la sala en qüestió, però la màquina refrigeradora s’ha  
de desmuntar i desplaçar sobre uns muntants provisionals per tal 
d’acostar-la al braç de la grua, fet que complica aquesta operació. 
 
 En un principi es contemplava l’enderrocament de la coberta de 
la sala on es situarien aquests elements, però finalment s’opta per desmuntar-la, introduir-hi l’estructura 
metàl·lica de suport, instal·lar-hi la maquinària corresponent i construir la nova coberta. Per facilitar el 
manteniment aquestes grans màquines refrigeradores s’han pensat per ser parcialment desmuntades, i el reixat 

de la façana posterior que pertany a aquesta sala és desmuntable. Però si la peça és de grans dimensions cal 
desplaçar-la cap a la façana principal i retirar-la amb una grua mòbil, una tasca força més complexa. 
 
Instal·lació de l’ascensor 
 Es comença a construir el fossat i la caixa d’ascensor, fent les corresponents obertures als forjats per tal 
de permetre el pas de l’ascensor, i també la seva cambra per a la maquinària corresponent. En un principi seria 
una decisió normal, però el canvi d’ús que es realitzarà a l’edifici a la fase següent, la fase VI, provoca que 
aquests treballs resultin inútils i s’hagi de traslladar el fossat i la maquinària a un altre emplaçament, havent de 
realitzar noves obertures als forjats i a restablir les que ja s’havien començat a crear, amb la despesa econòmica 
que això comporta 
 
Finalització de la volta de mig punt 
 Es finalitza la volta de mig punt de la sala gran de la planta noble amb el revestiment corresponent, tal i 
com ja s’ha dit al punt 4.4.4. En un principi al projecte hi figurava un acabat vist i un acabat ocult, compost el 
primer per lames o perfils d’alumini prelacats muntats sobre guies de suport,  i el segon per panells acústics 
perforats de fibres d’alta densitat, amb fibra de vidre i aïllament acústic, clavat a les guies de suport de fusta, així 
que el canvi de plantejament amb un sol revestiment a la part interior de la volta atén, suposadament, a 
limitacions pressupostàries. 
 
 Tenint en compte els elements constructius que finalment formen el intradós de la volta, es pot 
comprovar que totes les sol·licitacions que es demanen a aquest element es tenen en compte, ja que les plaques 
de guix laminat perforades (aleshores no comercialitzades a Espanya) tenen la funció d’acabat i de permetre el 
pas del so, un material que per naturalesa té poca transmitància tèrmica. Els panells rígids de llana mineral amb 
vel negre acústic adherit tenen les funcions d’aïllament tèrmic i acústic, ja que impedeix la reverberació del so, el 
principal problema d’aquesta sala. El contraxapat de fusta és un element de suport rígid i actua d’element 
d’acabat i protecció de la solució constructiva, com per exemple dels despreniments observats del fals sostre 
original de la sala . 
 
 Aquesta solució constructiva està plantejada de tal manera que des d’un punt de vista de confort tèrmic i 
acústic no suposi un canvi substancial i resulta que a la pràctica és així, tal i com s’ha pogut comprovar in situ. 
També ajuda el fet que no es tracta d’una zona amb insolació directe. De totes maneres, observant el seu estat 
actual també es pot plantejar la possibilitat que degut a la manca d’espai entre l’estructura de la volta i el fals 
sostre original l’extradós de la volta no s’hagi pogut realitzar. 
 
Restauració 
 Es conclou la restauració dels elements ornamentals de les façanes i baranes exteriors amb morters 
reparadors sense tenir cap contratemps, però resultant en alguns elements totalment definits i reparats i d’altres 
amb un resultat més pobre, tal i com es pot observar a les figures 5.4.2. i 5.4.3, la primera mostra un element 
original amb un alt nivell de detall i a l’altra s’observa un nivell inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4.1. Detall de l’aïllament acústic i de 

l’estructura de suport de les màquines 

refrigeradores del nord de la planta coberta 
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Instal·lacions 

S’enllesteixen les instal·lacions que s’estaven realitzant a la fase anterior i es realitzen les que restaven 
per realitzar després de les preinstal·lacions de la fase anterior. Es pot destacar: 

- Instal·lació elèctrica: les diferents sales de l’edifici estan ben il·luminades. Incloent les més llòbregues de la 
planta semisoterrani i les de la planta entresòl. Existeixen sectoritzacions per a un estalvi energètic. 

- Instal·lació antiincendis: poques sortides d’emergència, cap a la planta entresòl, on tot i estar senyalitzades 
com a sortides dues portes que estan tancades amb clau. Aquest aspecte es tractarà amb més profunditat al 
punt 6. Hi ha un total de deu extintors a l’edifici, quatre a la planta noble, dos a la planta entresòl i quatre a la 
planta semisoterrani. 

- Instal·lació antirobatoris: és relativament senzill entrar a l’edifici sense ser descobert pels sistemes de 
seguretat inicialment dissenyats. Tot i que recentment s’ha millorat, aquesta continua sent insuficient. 

- Instal·lació d’enllumenat i senyalització d’emergències: s’indiquen com a sortides d’emergència portes que no 
estan preparades per ser-ho i que estan tancades. 

- Instal·lació d’aire condicionat: les grans dimensions i alçades lliures presents a les sales de la planta noble 
dificulten la correcta aclimatació dels espais, ja que la impulsió d’aire condicionat té un abast limitat en 
longitud i en altura, junt amb el fet que les instal·lacions no es poden col·locar a tots els paraments o sostres 
degut a la distribució de l’edifici o a les característiques singulars de decoració d’algunes de les seves sales.  

- Instal·lació de telefonia i informàtica: els punts més destacables són la manca de previsió d’emplaçaments on 
connectar els ordinadors a Internet, havent d’improvisar una solució actualment amb una connexió sense fils 
precàriament instal·lada i d’abast molt limitat, que ni molt menys permet la connexió des de qualsevol punt 
de l’edifici. També és destacable la manca d’endolls a l’edifici per a connectar-hi ordinadors portàtils, però es 
tracta de problemes relativament recents ja que la proliferació d’aquests ordinadors, i la seva conseqüent 
capacitat de connexió a Internet és un fenomen posterior a la rehabilitació del Casino. De fet els plànols que 
detallen les instal·lacions daten de 1996 de mode que era difícil fer una previsió d’un servei que aleshores era 
minoritari i que en un futur adquiriria una importància tant gran en l’àmbit de la cultura i l’educació. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 També es poden comprovar les dificultats trobades alhora de dissenyar la instal·lació de climatització de 
l’edifici observant els circuits de recirculació d’aire presents, que resulten molt enrevessats i que empobreixen 
el confort tèrmic dels usuaris de l’edifici. 
 
 Degut a aquesta alta despesa energètica s’han ideat solucions consistents en l’obertura de les portes de 
la sala de les màquines, climatitzadores i d’impulsió d’aire, i de l’accés a la coberta, creant un corrent natural 
d’aire que és impulsat per les màquines a les diferents estances de l’edifici, aconseguint uns resultats que si 
bé no són idèntics si que suposen una reducció de la temperatura ambient i sobretot de la despesa 
energètica, però no és una alternativa viable durant els dies més calorosos. En definitiva, les limitacions ja 
comentades obliguen a impulsar més aire i a una temperatura inferior a l’esperada, generant una despesa 
energètica molt considerable per tal de garantir el confort tèrmic dels usuaris de l’edifici.  

 
Acabats 

Els acabats que es realitzen deixen a punt l’edifici per 
al seu ús, posant la capa final a la intervenció de la planta 
noble, exceptuant la sala nord de la mateixa. Hi ha especial 
cura en el confort acústic i a evitar l’oxidació i posterior 
corrosió dels elements metàl·lics de l’edifici. En un principi 
també es preveia pintar amb dues mans de pintura plàstica les 
zones tècniques i des sostremort, però per raons 
pressupostàries al final no es realitza.  
 
 Tampoc s’executa cap revestiment d’acabat als 
paraments verticals exteriors que no són vistos, en zones d’ús 
exclusiu dels treballadors de l’edifici. A la figura 5.4.6 es poden 
observar detalls dels aparedaments d’algunes obertures 
originals i les noves obertures practicades al parament, la 
brutícia i desgast dels elements decoratius en pedra, les 
reparacions efectuades a les claraboies i a la coberta inclinada, 
però sense la presència d’un revestiment als paraments 
verticals, fet que proporciona una imatge de deixadesa al 
conjunt al tenir el parament una composició heterogènia. 
 
 
  
   

Figura 5.4.2. Arrancada original de la barana de les escales d’accés a la planta noble situades al jardí 

Figura 5.4.3. Arrancada reparada de la barana de les escales d’accés a la planta noble situades al jardí 

Figura 5.4.6. Detall de l’acescència d’acabats 

als paraments verticals exteriors no vistos. 

Figura 5.4.4. (Esquerra) Antena de la prolongació de la connexió sense fils de la biblioteca a 

la sala nord de la planta noble, situada sota una prestatgeria de llibres. 

Figura 5.4.5. (A dalt) Endolls a la sala nord de la planta noble. 
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5.5. Fase VI - Ampliació de la biblioteca a l’ala nord de l’edifici  
 
 A partir de les fotografies l’estat original de la sala es pot comprovar que les tasques a realitzar són 
aproximadament les mateixes que a la resta de l’edifici, remarcant l’absència de paviment i revestiments, però 
amb la diferència dels problemes de monolitisme de la sala, que són la causa de les lesions observades i que junt 
amb el reforç del forjat són les operacions preferents a realitzar amb anterioritat als treballs de condicionament 
al nou ús de la sala. 
 
Reforç del forjat 
 Els treballs de reforç del forjat obeeixen a raons de compliment de la normativa vigent en el moment de 
la intervenció degut a les sobrecàrregues derivades del nou ús i també la incorporació de les instal·lacions 
pertinents i del paviment d’acabat que originalment no posseeix.  
 

Aquest fet comporta primerament el reforç de les dues jàsseres del forjat, formades per dos perfils IPE-
300 cada una, col·locades aproximadament a un i dos terços de la longitud total del forjat, respectivament, i 
recolzant al parament vertical. Els connectors de reforç uneixen les dues bigues de cada jàssera per així treballar 
conjuntament i juntament amb l’augment del cantell de 24cm s’aconsegueix la capacitat portant suficient per al 
nou ús de la sala. Els connectors disposats a les biguetes dels trams extrems obeeixen a les mateixes necessitats, 
com també és el cas de la substitució d’aquestes al tram central. 
 

Aquestes biguetes del tram central inicialment es tractaven de perfils IPE-220, però els substituts, els 
HEB-220 gairebé tripliquen el moment d’inèrcia dels IPE, suposant un augment important de les capacitats 
portants del forjat. Aquest augment de les propietats resistents probablement també es deu a la impossibilitat 
d’augmentar el cantell de les biguetes degut al reforç realitzat a les jàsseres i també per no augmentar 
innecessàriament el cantell del forjat, que amb els treballs d’aquesta fase acabats acaba mesurant 48cm. 
 
 
Reparació de les lesions i atirantament de la sala 
 Amb l’atirantament els paraments s’aconsegueix el 
monolitisme que li mancava a l’edifici, ja que no hi ha cap element 
constructiu que s’encarregui de rigiditzar el conjunt, amb l’excepció de 
la coberta, però amb elevades alçades lliures està clar que facilita 
l’aparició d’aquest tipus de lesions.  

 
Veient l’origen de la lesió, es pot dir que la solució adoptada és 

correcte, ja que si s’atiranten els paraments a la meitat de la seva 
alçada, aproximadament, s’evita la tendència a obrir-se ja que el 
problema radica a aquesta mitja alçada, on finalitza l’arc de l’obertura. 
Els perfils en L ancorats als paraments i alhora units entre ells amb 
barres d’acer soldades impedeixen el moviment d’obertura dels 
paraments i s’evita l’aparició de noves lesions per aquesta causa. La 
lesió existent amb les grapes d’acer inoxidable hauria de ser suficient 
per unir el parament i frenar el procés patològic, i les visites realitzades 
a l’actualitat ho confirmen. 

 
 
 
 
Instal·lacions i paviment 
 La instal·lació de calefacció per terra radiant ha estat una decisió portada a terme a petició de 
l’Ajuntament de Manresa, ja que inicialment no estava prevista. És un sistema que també s’ha instal·lat a altres 
sales de la planta noble però només s’usa en dies molt freds degut al fet que amb la impulsió d’aire calent ja es 

satisfà el confort tèrmic mínim de la gran majoria dels dies o directament de l’any sencer. Així doncs, es pot 
considerar una instal·lació que s’ha aprofitat molt poc, i un dels fets que no recomana utilitzar-la és el preu de 
l’energia, que desaconsella l’ús d’electricitat per a la calefacció de l’edifici, així que es continua optant per a la 
impulsió d’aire climatitzat. 
 
 En referència a la configuració del forjat, i a partir de la documentació relativa a la fase VIII i definitiva de 
l’edifici, es pot comprovar que la distribució gairebé definitiva del Casino ja s’havia realitzat mesos abans de 
presentar el projecte de la Fase VI. Aquest canvi provoca l’eliminació del Conservatori de música previst i el 
canvia per un Centre Cultural, però no es modifiquen les solucions constructives degut a que el reforç dels forjats 
és la solució constructiva més econòmica i permet la introducció de l’aïllament acústic, igualment necessari, i de 
la calefacció per terra radiant. 
 
Finalització de la intervenció 
 Després de reforçar o substituir part del forjat, la resta de la intervenció es basa en seguir els mateixos 
passos que a la resta de sales, ja siguin enguixats, incorporació del mobiliari, etc. Cal comentar la incorporació de 
nous vitralls a aquesta sala, que tot i no gaudir de l’ornamentació de la sala sud de la mateixa planta, redueix les 
distàncies entre el grau de finalització d’aquestes dues sales. 
 
 De totes maneres, no s’ha reproduït tota la decoració present a la sala sud, només els citats vitralls, i el 
resultat és una sala que té les formes singulars de la sala sud, visibles sobretot pel nombre i les formes de les 
obertures, però a la que li falla la decoració, així que es veu una sala buida en quant a contingut. Aquesta decisió 
ve arrel de respectar al màxim l’edifici original en el seu estat d’acabament abans de la intervenció, no en una 
reinterpretació del que hauria d’haver estat. Així que només es van confeccionar els nous vitralls, que suposava 
l’addició d’uns elements que no hi eren presents degut a que les obertures estaven tapiades i que era necessari 
incorporar-los, però en cap moment es va buscar afegir una decoració que hauria alterat l’aspecte de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5.1. Detall de la reparació amb grapes 

del parament vertical oest de la sala nord. 

Figura 5.5.2. (Esquerra) Detall de la decoració de la sala sud de la planta noble. 

Figura 5.5.3.(Dreta)  Estat final de la sala nord de la planta noble. 
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5.6. Fase VII - Arranjament provisional del jardí 
 
 No hi ha una referència clara al projecte, només 
s’esmenta que s’arranja provisionalment el jardí per a la 
celebració d’actes a l’aire lliure. De totes maneres, veient 
l’estat actual del jardí es pot comprovar que és una part  
que seria fàcilment aprofitable ja que la major part 
d’aquest està cobert de grava, amb la presència d’alguns 
arbres aïllats, però que es podria aprofitar per 
confeccionar-hi un parc enjardinat al mig de la ciutat, ja 
que el de Puigterrà, ubicat a uns centenars de metres, ja 
que és de més difícil accés degut al seu gran desnivell, i 
també presenta una manca de manteniment. 
 
 
 
 
 
5.7. Fase VIII - Trasllat de la biblioteca infantil i instal·lació del Centre Cultural  
 
 Els successius canvis de planejament d’ús de les plantes inferiors del Casino permeten per una banda que 
la biblioteca guanyi en importància i per l’altra oferir un programa cultural diferenciat i gratuït a la ciutat, ja que 
existia un dèficit d’equipaments culturals d’aquest tipus a la ciutat.  El planejament inicial de l’Ajuntament es va 
plantejar degut a la mancança d’equipaments de Manresa, i es volia solucionar amb l’adequació d’un sol edifici 
tot i que l’informe de l’arquitecte desaconsellava la fragmentació de l’edifici en diferents usos degut a la 
distribució de l’edifici, però al llarg de les obres es comprova que un ús com a biblioteca i centre cultural tindria 
més sentit al plantejar menys limitacions de distribució i usos, així que des de l’Ajuntament es canvia el 
planejament inicial i es descarta la instal·lació del Conservatori municipal.   
 
 Amb aquest canvi es buscava un ús més homogeni de l’edifici, que busca la semblança dels requeriments 
que plantegen els dos grans usos del Casino, ja que el Conservatori Municipal de música, el restaurant, amb 
sortida al jardí, i el bar amb prolongació a la terrassa ocasionarien uns problemes acústics que de ben segur no es 
produeixen a les sales d’exposicions, per exemple. De fet, als estudis previs de 1990 ja es comentava que els 
requeriments del nou Conservatori no s’ajusten al Casino, ja que es tracta d’un edifici amb una distribució rígida 
imposada per les solucions constructives adoptades originalment, i al tenir una planta simètrica no s’adaptaria bé 
a un ús que requereix espais tant diferents, provocant una pèrdua de la superfície aprofitada i una distribució 
forçada. 
 
 Tot i descartant el Conservatori de Música, el planejament mostrat als estudis previs de 1997 mostren un 
gran auditori que tenia un espai molt limitat per las artistes o conferenciants que hi participessin, on s’havia 
d’arribar al fet que es tanqués part de l’anella de circulació per a poder obtenir més espai disponible. L’altre 
inconvenient era solucionar els problemes de visibilitat generats per la presència dels quatre pilars metàl·lics de 
la sala, de mode que finalment es descarta aquest ús, inicialment plantejat per l’Ajuntament de Manresa. 
Suposadament en el fet de descartar aquest espai també hi va influir el possible solapament d’espais arrel de la 
redacció del projecte de rehabilitació del teatre Kursaal, situat a escassos metres del Casino i que gaudeix d’unes 
instal·lacions especialitzades en aquest àmbit, amb una millor distribució, un major nombre de seients i ofereix 
una programació molt semblant a la que en un principi es preveia per l’auditori del Casino, però amb els 
avantatges de no tenir una limitació d’espectadors tant clara. 
 
 La voluntat de l’Ajuntament d’instal·lar un restaurant a l’ala sud de la planta semisoterrani, que 
comunicaria amb el jardí i un bar a la planta entresòl, que comunicaria aquesta vegada amb la terrassa, responia 
a la voluntat de crear un reclam a la ciutadania, ja que l’edifici n’oferia d’altres, com els locals comercials, les 

sales d’exposicions i les de reunions. L’espai estava ben pensat de cara a un aprofitament màxim de la llum , amb 
la zona d’oci al sud i la de cultura al nord, on la llum no incidiria directament sobre les obres exposades. Tot i això 
aquest planejament no prospera i s’hi apliquen canvis de cara a homogeneïtzar encara més l’ús de l’edifici. 
 
 Aquesta nova modificació va encarada a generar un espai culturalment més atractiu, amb l’eliminació 
d’espais i la substitució d’aquests per altres que suposen un valor afegit a l’edifici, sempre des d’un punt de vista 
cultural, ja sigui amb l’augment de la superfície de biblioteca o de les sales d’exposicions, però també de l’espai 
d’emmagatzematge per al centre cultural i per a la biblioteca. 
 
 Per últim, i tal i com s’ha comentat la distribució definitiva ha sofert varis canvis, amb alguns punts a 
valorar. Un és la pèrdua d’espai disponible per a emmagatzemar el fons documental del Casino, que ja de per sí 
era reduït, amb la transformació del dipòsit sota la terrassa en magatzem de manteniment el dèficit encara es fa 
més palpable, ja que hi ha disponibles 44m2 de dipòsit per a tota la biblioteca. Cada any es prescindeix d’una 
respectable quantitat de documents arrel d’aquesta manca d’espai, però d’altra banda la creació d’un magatzem 
per a les labors de manteniment de l’edifici era necessària degut a la inexistència d’aquest fins llavors per tal de 
garantir el correcte funcionament de l’edifici. L’eliminació definitiva del bar-restaurant ho considero un fet 
positiu degut a la ja esmentada millor cohesió dels usos de l’edifici, que tot i haver sortit dues vegades a concurs 
la seva concessió no va tenir resultats. La instal·lació de la regidoria de Cultura l’any 2007 afavoreix aquesta 
homogeneïtat en els usos de l’edifici. 
 
Enderrocs 
 Per tal d’intentar flexibilitzar al màxim la distribució final dels espais de les dues plantes inferiors 
s’enderroquen els paraments no estructurals, la major part de les escales d’accés a la planta entresolat i de 
comunicació amb la planta noble i els forjat de la planta entresolat.  
 
Fonaments 
 És important la falta de previsió dels fonaments dels pilars metàl·lics del centre de la gran sala de la 
planta semisoterrani, ja que posa en perill la integritat estructural de l’edifici quan ja s’han realitzat totes les 
intervencions a la planta noble i la planta coberta, amb un augment considerable de les sol·licitacions de 
l’estructura per tal de garantir el compliment de la normativa i l’estabilitat estructural de l’edifici. La solució 
constructiva a partir de pilots autoperforants hauria d’evitar problemes en un futur, i té una sèrie de 
condicionants associats. Un d’ells és la pèrdua d’alçària lliure, ja que el nou encepat de formigó armat es realitza 
sobre la fonamentació existent, però aquesta sala de doble alçària i no suposa un problema, i també cal destacar 
que part dels pilars queda embegut a dintre de la nova fonamentació la base dels quals presentaven amb 
aquesta solució, ja que la nova fonamentació es realitza sobre l’existent. Amb aquest sistema s’evita buidar més 
el terreny i posar encara amb més compromís l’estabilitat de l’edifici, ja que existia un risc real del col·lapse de 
l’estructura. 
 
Presència de tèrmits 
 La detecció de presència de tèrmits suposa una greu amenaça per l’edifici, ja que aquest conté un elevat 
nombre d’elements de fusta, ja siguin les bigues de les cobertes, la fusteria interior o l’altell de la planta noble, 
així que es de vital importància eliminar-les el més aviat possible per no posar en perill l’estabilitat de l’edifici i 
evitar la inversió de temps i diners a solucionar aquest aspecte. Consultant el pressupost i explicació de 
l’empresa especialitzada es poden contemplar les mesures adoptades, ja siguin als paraments verticals, al 
terreny abans de confeccionar els forjats sanitaris o les rases practicades al perímetre de l’edifici. Aquestes 
mesures haurien d’evitar la nova entrada d’aquests insectes durant un espai de temps indeterminable, tot i la 
garantia de deu anys que proporciona l’especialista, però en cap moment eradiquen la plaga, només desvien la 
colònia cap a altres edificis davant la impossibilitat d’accedir de nou al Casino. És un tractament més immediat ja 
que es poden realitzar les tres accions simultàniament i en un breu espai de temps, però la possibilitat de 
reaparició d’aquests insectes al llarg del temps és considerable degut a que la barrera química no és definitiva, i 
pot evitar l’entrada a l’edifici però la colònia o colònies  poden continuar vivint al costat, i una vegada l’efecta de 
la barrera sigui gairebé nul el problema pot tornar a succeir.  

Figura 5.6.1. Fotografia de l’estat actual 

del jardí posterior del Casino. 
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 Aquest segon tipus de tractament requereix una major inversió de temps, aproximadament de 6 mesos, i 
consisteix en tota una sèrie d’esquers, compostos per cel·lulosa i insecticida, que infecten a les termites 
lentament i que  els hi impedeixen un procés de muda correcte, provocant la seva mort. Això acaba suposant 
l’eliminació de la colònia, però també comporta una disminució de l’impacte ambiental degut a que no són 
substàncies tòxiques per a persones ni animals, s’apliquen en molt petites quantitats, i tampoc s’impregna el sòl 
amb aquest compost com en el cas anterior. L’altra alternativa és a base d’una làmina de polietilè que recobreix 
la totalitat dels fonaments de l’edifici fins a la cota de terreny. Aquesta làmina està impregnada d’un producte 
insecticida que repel·leix les termites o les elimina en cas de contacte, però no és una solució vàlida en el cas que 
ens ocupa degut a que es realitza en obra nova per la impossibilitat d’accedir sota el fonaments sense masses 
complicacions en un edifici existent. 
 
Estructura i llosa impermeabilitzada 
 Els nous forjats es construeixen per tal d’aprofitar al màxim l’espai disponible i aconseguir la millor 
distribució dintre de la rigidesa que caracteritza l’edifici en aquest àmbit. Ofereixen una solució ja utilitzada en 
altres fases de l’edifici i en principi al tractar-se de zones que es freqüentaran d’una manera limitada degut als 
seus usos sembla una decisió correcta. 
  
 La realització d’una llosa impermeabilitzada es deu principalment per evitar de nou les humitats per 
capil·laritat que ja s’han tractat a la fase II i l’aixecament i deformació dels paviments degut a l’augment del 
volum de les terres de sota l’edifici, tal i com es descriu al punt 4.2, i són les raons de la impermeabilització 
d’aquest element. Així doncs es pot garantir la planeitat dels paviments juntament amb unes condicions 
d’humitat baixa que es regularà amb la instal·lació de condicionament de l’aire. Aquesta regulació e la humitat 
també és d’importància per tal de garantir la correcta conservació dels objectes exposats a les diferents 
exposicions que es celebren a l’edifici. Si es realitza aquest element de forma correcta també suposarà una 
barrera més que impedeixi el pas de les termites quan la barrera química aplicada deixi de ser efectiva. De totes 
maneres la seva efectivitat queda en dubte a l’apreciar-se taques d’humitat a l’arrencada d’alguns paraments 
interiors de l’edifici. 
 
Obra de paleta i acabats 
 Les divisions interiors de fàbrica de maó cerquen el mateix fi que la confecció dels nous trams de forjat, 
que és la de buscar la millor distribució a partir dels espais existents. L’elecció de plaques de guix laminat per 
revestir els paraments verticals correspon a raons purament econòmiques i amb l’efecte afegit de minimitzar 
l’espessor addicional al mínim possible per trasdossar els murs que ho requereixin, ja que els paraments de 
maçoneria tenen gruixos considerables. Aquest sistema permet assolir una gran planeitat en el paraments 
verticals sempre que durant la seva instal·lació es prenguin les mesures pertinents i alhora es poden ubicar les 
instal·lacions necessàries entre el mur de maçoneria i aquests elements sense haver de realitzar cap regata als 
possibles murs de fàbrica de maó. 
 
 El paviment d’aquestes dues plantes és compost de terratzo (amb juntes de llautó), com a la major part 
de l’edifici però de diferent color, i a la sala central de la planta semisoterrani i la sala del tram de façana 
principal semicircular s’hi ha instal·lat parquet. Les fusteries també són idèntiques a la resta de l’edifici, d’alumini 
a les exteriors i de fusta a les interiors 
 
 El confort acústic s’aconsegueix mitjançant l’addició d’un fals sostre de plaques de guix laminat suportat 
amb perfils metàl·lics ancorats a la part inferior del forjat, que també permet el pas de les diferents instal·lacions 
que s’hi realitzen, que són les mateixes que a la resta de l’edifici.  Cal destacar la no presència d’aquest fals sostre 
a la sala central de la planta semisoterrani, on s’han conservat els ornaments originals realitzats amb guix que 
formen el sostre de la sala central de la planta semisoterrani, que ha complicat els treballs de rehabilitació de 
l’edifici però que li atorga un encant especial a aquest espai 
 
 
 

Instal·lacions 
 Es realitzen les instal·lacions de forma sectoritzada, incloent l’elèctrica, la d’enllumenat, la de lampisteria, 
la d’evacuació d’aigües, la de gas, la de protecció contra els incendis, la de seguretat contra l’instrusisme, la de 
megafonia, la de telèfons i la de climatització. S’aprofita sempre que és possible els trasdossats i falsos sostres 
per als seu pas. La més complicada és la de climatització, ja que la decoració amb guix de la sala central impedeix 
la instal·lació de conductes a aquesta part, i finalment s’opta per conductes enterrats que impulsen l’aire per 
unes columnes  amb toveres que s’encarreguen d’impulsar l’aire i que finalment climatitzen la sala, i unes altres 
que s’encarreguen del retorn. Aquesta instal·lació permet tant la producció de calor com la de fred, així que 
s’assegura un confort constant dels usuaris del Centre Cultural.  
 
Mobiliari 
 A destacar del mobiliari d’aquesta fase hi ha la graderia de la biblioteca infantil, que a l’estar 
confeccionada amb formigó resta flexibilitat a la distribució del conjunt, que amb un model plegable es podria 
guanyar superfície útil a la sala més gran d’aquesta biblioteca, en cas que es realitzessin activitats 
extraordinàries. De l’actual manera la seva utilitat és molt limitada, ja que només s’aprofita quan s’expliquen 
contes als infants. També cal destacar la presència dels arxius mòbils a la sala de la planta entresòl destinada al 
dipòsit del fons documental de la biblioteca, que gaudeixen una superfície molt limitada en comparació a la 
superfície i al nombre de documents d’aquesta. 
 
 
5.8. Conclusions  
 
 S’ha realitzat una intervenció a fons a tot l’edifici, solucionant els gairebé innumerables processos 
patològics que patia durant els 15 anys que ha durant la segona intervenció, amb diversos contratemps que han 
fet modificar tant el planejament inicial com les solucions constructives adoptades. A més a més s’han atorgat 
noves característiques a l’edifici, com la impermeabilització inferior de l’edifici, l’accessibilitat per a minusvàlids i 
les tecnologies necessàries perquè avui en dia, llevat de petits matisos, encara es pugui parlar del Casino com 
una biblioteca moderna. 
 
 Cal remarcar les limitacions econòmiques presents durant tota la intervenció, i la decisió de resoldre 
aspectes no previstos amb els mètodes adients encara que suposessin un augment palpable de la despesa total, 
com en el cas de les termites i més especialment la nova fonamentació dels pilars de la sala central de la planta 
semisoterrani. En el sentit constructiu de la paraula pocs defectes es poden trobar a l’edifici, com es pot 
comprovar amb les escasses reparacions efectuades, que a més a més són de caràcter lleu i que possiblement 
s’englobarien dintre del manteniment regular que precisa l’edifici. 
 
 Com a tota obra, es poden trobar aspectes no tant ben resolts, com la manca d’una millor 
impermeabilització a la citada part inferior de l’edifici, especialment dels paraments verticals semisoterrats, que 
no han estat tractats per la seva cara exterior, o la manca de ventilació natural que suposa un recolzament 
excessiu en els sistemes de condicionament d’aire, per citar un parell d’exemples. Però aquests aspectes, entre 
d’altres, es tracten al punt següent per tal de determinar el seu abast i les mesures que es podrien prendre per 
solucionar-los. 
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6. El Casino a l’actualitat 
 
 Dins aquest punt es realitzarà un seguiment a l’edifici des la finalització de la segona intervenció fins a 
l’actualitat, repassant l’adequació al nou ús, el seu estat actual de conservació i la seva eficiència energètica. 
 
 
6.1. El Casino com a biblioteca i centre cultural 
 
 El Casino de Manresa com a biblioteca ja ha complit 12 anys d’existència, mentre que en el cas del Centre 
Cultural aquesta xifra es rebaixa a 7 anys. Durant aquests anys de funcionament s’han pogut recollit tot un seguit 
de dades que evidencia de la necessitat històrica d’un equipament d’aquest calibre a la ciutat. 
 
Xifres de la biblioteca: 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Visitants 179.000 262.000 263.000 261.000 259.000 324.000 353.000 324.000 294.000 304.000 316.000 315.000 

Carnets 8.000 12.000 15.000 19.000 21.000 23.000 26.000 27.000 29.000 31.000 33.000 35.000 

Documents 
prestats 

74.000 132.000 137.000 143.000 151.000 174.000 175.000 157.000 160.000 175.000 175.000 167.000 

Oferta 
documental 

39.000 44.000 48.000 52.000 57.000 61.000 69.000 74.000 76.000 80.000 82.000 89.000 

 
Revisant les dades mostrades podem comprovar que l’indicatiu més directe, el de visitants, va en 

augment des del seu any d’inauguració fins l’any 2005, retrocedint els anys 2006 i 2007 i recuperant visitants 
l’any 2008 i 2009, amb una certa estabilització al 2010. Aquest descens a partir de l’any 2006 es deu en part a 
l’obertura de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, BCUM, entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya i la Fundació Universitària del Bages, al rehabilitat edifici de l’antic escorxador municipal, conegut com 
el Matadero, obra també d’Ignasi Oms i Ponsa. Es pot concloure doncs que la intervenció del Casino ha estat tot 
un encert i que llevat algunes petites mancances satisfà les necessitats culturals de la població manresana. 
 
Xifres del Centre Cultural: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Visitants 31.469 44.487 44.077 71.862 59.370 70.159 51.601 57.555 34.751 

 
 Les xifres de visitants del Centre Cultural són força irregulars degut a que l’afluència de públic està molt 
relacionada amb la temàtica de les exposicions, i que cal tenir en compte que les dades de 2003 es compten des 
del mes d’abril, quan es va inaugurar el centre, i les de 2011 són fins l’octubre.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Adequació al nou ús 
 
 A aquest punt es realitza un anàlisi de les intervencions al Casino des d’un punt de vista del seu nou ús, ja 
enumerades en punts anteriors, però ampliades i amb propostes per a la solució dels problemes descoberts. 
 

Confort tèrmic 

Ventilació natural 
Hi ha una ventilació natural mínima tot i que algunes finestres són practicables, de mode que es crea un 
efecte hivernacle que obliga a recolzar-se excessivament a la ventilació i la refrigeració forçada, fet que 
ocasiona una despesa elèctrica molt important. Aquest fet es veu agreujat per la gran alçada lliure de 
nombroses sales de l’edifici que obliguen a impulsar l’aire a una gran velocitat per poder garantir unes 
condicions tèrmiques mínimes.  
 
A aquest fet s’hi suma la distribució de l’edifici, molt enrevessada i amb un gran nombre de particions 
interiors, que comporta una sectorització que dificulta la creació de circuits de circulació de l’aire impulsat, ja 
sigui climatitzat o no. 
 

Solució proposada: 
Es proposa la creació de circuits de ventil·lació natural amb la col·locació de finestres amb airejadors que 
puguin obrir-se durant la nit i es puguin tancar durant el dia, per facilitar la climatització de l’edifici. 

Persianes 
L’edifici original gaudia de persianes de lames de fusta instal·lades a l’exterior, a les zones on hi ha una major 
insolació, però durant la segona intervenció es van retirar i es va optar per la instal·lació de persianes de 
lames d’alumini interiors, que impedeixen la incidència directa dels rajos solars però disminueixen el confort 
tèrmic degut a que no impedeix l’entrada de la radiació solar...  
 
L’existència de provoca que a l’estiu el confort tèrmic disminueixi degut a una insolació excessiva, i que a 
més a més implica una major despesa elèctrica fruit de les necessitats de climatització de l’edifici. 
 

Solució proposada: 
Proposo la instal·lació de persianes de lames mòbil d’alumini per evitar la insolació excessiva però amb la 
mantenint la possibilitat de regular l’entrada de llum als espais on s’instal·lin, que seran a la part sud i 
sud-oest de l’edifici.  

 
 

Distribució i trànsit per l’edifici 

Sectorització de l’edifici 
La sectorització de l’edifici també impedeix una distribució òptima d’espais, ja que hi ha sales que queden 
desaprofitades, i també dificulta la circulació per l’edifici, ja que és difícil orientar-se per segons quins espais, 
especialment a les plantes inferiors. 
 

Solució proposada: 
En referència a la distribució dels espais ara per ara no té solució si no és mitjançant una intervenció 
profunda a l’edifici degut al sistema constructiu emprat, que impossibilita la creació d’espais més amples 
i, en conseqüència, menys segregats. La circulació de l’edifici es podria fer menys confusa millorant la 
senyalització dels espais, afegint-ne allà on siguin necessaris, especificant els usos de les sales i la direcció 
a seguir, i també actualitzant els cartells de la distribució de l’edifici, on encara hi figura el bar que mai 
s’ha arribat a instal·lar.  
 

Figura 6.1.1. Fotografia de l’estat actual de la biblioteca 
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La situació original de les taquilles era al costat dels 
lavabos de la planta noble, on es podien deixar objectes 
però sense un control per part dels treballadors de 
l’edifici. Aquesta manca de control va provocar des del 
robatori d’objectes de les taquilles fins a la troballa 
d’objectes de dubtosa procedència a aquestes. 
Actualment estan situades passat el vestíbul d’entrada 
amb els escriptoris de préstec, fet que facilita el seguiment 
dels usuaris de les taquilles i proporciona un grau més alt 
de seguretat dels objectes de valor que s’hi dipositen. La 
línia blava marca el recorregut que s’ha de seguir, la fletxa 
vermella el seu emplaçament original i la blava l’actual. 

 
 
 
 

Espai per a emmagatzematge 
Existeix una clara manca d’espai per a l’emmagatzematge, ja siguin d’estris de neteja de l’edifici, dels 
necessaris per al correcte manteniment d’aquest, de documents per al fons documental de la biblioteca, o bé 
espai per al correcte funcionament del centre cultural, de les seves exposicions, reunions o presentacions. 
 
En el cas del fons documental de la biblioteca aquesta manca d’espai obliga a renunciar a part d’aquest ja 
que cada any aquest s’incrementa però l’espai disponible és el mateix, però tot i que s’aconsegueix oferir 
més documents als usuaris de la biblioteca. Inicialment estava previst un espai d’emmagatzematge a sota la 
terrassa de la façana principal, però finalment s’ha emplaçat a la planta entresòl. 
 
Els estris de la neteja i de manteniment de l’edifici s’han anat emmagatzemant a diverses sales de l’edifici, a 
sota la terrassa, inicialment prevista com a zona de dipòsit de la biblioteca, tal i com s’ha comentat, a l’antiga 
zona de taquilles, o a les petites sales disponibles sota les escales. 
 
L’espai de magatzem per a les exposicions també s’ha vist modificat, i si bé en un principi es preveien zones a 
la part semicircular a la planta semisoterrani, sota la peixera, i sota la terrassa, finalment la primera s’ha 
convertit en un guany de superfície per a exposicions i la totalitat de la part inferior de la terrassa es dedica a 
zona de manteniment de l’edifici. Això ha comportat que espais de circulació de l’edifici com la part oest o la 
nord a la gran sala d’exposicions s’hagin convertit en magatzems, o que una sala d’audiovisuals estigui 
parcialment ocupada com a zona de magatzem, convenientment sectoritzada això sí, un fet que també passa 
a l’auditori, on s’ocupa la sala oest com a magatzem, separada de l’espai de presentacions per una cortina. 
Aquests fets mostren la necessitat d’espai per a gestionar el centre cultural, un espai que no va ser 
correctament previst. 
 

Solució proposada: 
Per obtenir més espai per al manteniment de l’edifici 
es podria habilitar la sala de la planta coberta ubicada 
a la part central de la façana posterior (figura 6.2.2.) 
que actualment té la funció de distribuïdor entre els 
diferents espais de la planta, amb un taller i armaris. 
L’únic inconvenient és l’accessibilitat a la sala, ja que 
cal pujar per les escales de servei i creuar tota la 
planta per accedir-hi.  
 
 
 

La resta d’inconvenients tenen difícil solució degut a la rigidesa de la distribució de l’edifici i a la manca 
d’espais disponibles, i el ritme natural de l’edifici i els seus treballadors ja han anat improvisant els 
emplaçaments necessaris per al correcte funcionament d’aquest.  

 
 

Confort d’ús 

Llum natural 
Hi ha una manca de llum natural sobretot a la planta entresolat i a la semisoterrani, degut en part a les 
característiques intrínseques de l’edifici, però l’ubicació de les noves escales d’accés a la planta noble des de 
la terrassa impedeix l’entrada de llum a la planta entresòl, i més concretament a l’auditori, que tot i el seu ús 
ocasional té uns requeriments energètics importants quan s’usa. El paredat de diverses obertures de la 
planta noble fruit de la nova distribució i la incorporació de vinils negres opacs als vidres de la gran sala 
d’exposicions de la planta semisoterrani, per raons d’organització i estètica de les exposicions, també 
afavoreixen a aquesta poca il·luminació de l’edifici i a recolzar-se a la llum artificial, augmentant la despesa 
energètica de l’edifici. 
 

Solució proposada: 
La instal·lació de detectors de presència podria mitigar en part la despesa energètica derivada de la 
il·luminació de l’edifici. 
 

Noves tecnologies 
Tal i com s’ha comentat al punt 5.4 existeix una manca de previsió d’instal·lacions per a les noves 
tecnologies, com els ordinadors portàtils i l’accés a Internet, i s’ha intervingut posteriorment per dotar 
d’endolls una petita sala de la biblioteca i accés a Internet sense cables a una part del mateix, amb una 
precària instal·lació de les antenes emissores. Això ha suposat una modernització important de la biblioteca, 
però encara resten aspectes per millorar. 
 

Solució proposada: 
Proveir d’endolls la resta de sales del Casino on es puguin usar ordinadors portàtil i la instal·lació de 
repetidors de la xarxa inalàmbrica d’Internet per tal de possibilitar la connexió de dispositius des de 
qualsevol punt de la planta noble. 

 
  

Aprofitament de l’espai 

Jardí posterior 
El jardí posterior, tot i que s’hi intervé lleument a la fase VII de la segona intervenció,  resta molt 
desaprofitat, i encara que a una part d’aquest hi ha bancs  i arbres, a la major part només hi ha una capa de 
grava amb l’esporàdica presència d’algun arbre, molt lluny de les possibilitats reals que pot oferir aquest 
espai. 
 

Solució proposada: 
La creació d’una zona enjardinada a la part posterior del Casino convertiria aquest espai en un lloc de 
repòs conformaria un parc accessible al centre de la ciutat 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.2.1. Emplaçament antic de les taquilles (en 

vermell) i l’emplaçament actual d’aquestes (en blau) amb 

el recorregut que s’ha de realitzar. 

Figura 6.2.2. Sala central de la planta cobertes a la façana 

posterior de l’edific. 



Casino de Manresa: de l’obra original a l’ús actual (1906-2010)  
 

47

Manteniment 

Cobertes i canalons 
Les cobertes de l’edifici presenten un estat de conservació prou bo, 
però a les figures següents (6.2.3 i 6.2.4.) es pot observar com caldria 
realitzar-hi les tasques de manteniment pertinents per tal de garantir el 
correcte funcionament d’aquests elements. 

 
Solució proposada: 
Netejar els canalons i 
retirar les plantes que 
han començat a créixer a 
les cobertes planes. 
 
 
 
 

 
 

Problemes d’inundacions a la planta semisoterrani 
Tal i com ja s’ha comentat existeixen problemes de filtracions d’aigua quan plou molt intensament, i l’única 
manera d’evitar aquest fenomen és un remei improvisat que s’hauria d’eliminar a favor d’una solució 
permanent i que no requereixi de l’acció dels treballadors del Casino per a poder evitar-se. Això implica que 
en dies festius o bé es deixen les precaucions necessàries o bé s’inunda la planta semisoterrani. 
 

Solució proposada: 
L’única manera que aquest fenomen no es torni a repetir és reconstruir la rampa d’accés a la planta 
semisoterrani, amb una idea que segueixi la solució proposada originalment per a l’accés al Conservatori 
municipal. Aquesta es basa en l’elaboració d’una barrera arquitectònica real encara que sigui en 
detriment de l’accessibilitat a l’edifici per part de persones minusvàlides. 

 
 

Protecció contra incendis 

Nombre de sortides d’emergència 
S’ha pogut comprovar com existeixen sortides indicades com a tals amb llums d’emergència, però a la 
pràctica es tracten de portes tancades amb clau.  
 

Solució proposada: 
S’hauria de revisar el Codi Tècnic de l’Edificació per tal d’estudiar i 
determinar els recorreguts d’emergència i proposar l’habilitació de noves 
sortides, com a la planta entresòl i a la part posterior del Centre Cultural, 
a la planta semisoterrani, per a una correcta evacuació en cas d’incendi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Processos patològics del Casino 
 
 Dintre de les limitacions que suposa el fet de només poder identificar les lesions que l’edifici pateix 
actualment de forma visual, s’han pogut apreciar certes lesions sobre les que caldria actuar o fer un estudi per tal 
de determinar concretament la seva causa.  
 
Aparició d’humitats als balcons, despreniment de la capa de morter i de pintura del balcó semicircular sud 

Descripció 
i possibles 
causes 

Observant la part inferior dels balcons de la part posterior de l’edifici es pot comprovar l’aparició d’humitats 
per manca de capacitat d’evacuació d’aigües. El cas més important es el tram de balco on s’hauria d’haver 
instal·lat la segona escala desdoblada de pedra del pati posterior, motiu pel qual no té el mateix acabat 
inferior en pedra que la resta del balcó, generant un punt dèbil del conjunt. A la fotografia superior de la dreta 
es pot observar com a sota de la capa de pintura i de morter només hi ha les capes de rajola amorterades de 
l’edifici original, el que fa sospitar que s’hagi col·locat el paviment immediatament a sobre d’aquest element i 
amb el pas del temps les juntes entre les peces hagin permès el pas de l’aigua. També es pot observar com hi 
ha un tub de petites dimensions per a intentar evacuar l’aigua, el que fa suposar que o bé aquest element no 
està ben executat o que no hi ha pendent suficient al balcó per conduir l’aigua a aquest element.  A la 
fotografia inferior de l’esquerra es pot observar també les humitats per capil·laritat del parament vertical per 
acumulació d’aigua als balcons. 

Localització Figures 6.3.1, 6.3.2 i 6.3.3. (de dalt a baix i d’esquerra a dreta) 

 

 

 

 

Proposta d’intervenció 
Determinar les causes de l’aparició d’aquestes humitats, si és per mala execució del sistema d’evacuació d’aigües i/o bé si 
les pendents no estan ben executades. Les fotografies preses fan pensar que són totes dues les causes, així que es proposa 
una solució consistent en comprovar la capacitat mecànica dels balcons per suportar una solució a partir de la confecció 
d’unes noves pendents realitzades amb morter cel·lular, prèvia retirada del paviment i de la capa de morter que el separa de 
les capes de rajola i el sanejat del suport. Aquestes pendents hauran de prioritzar l’efectivitat sobre l’usabilitat ja que es pot 
comprovar que no s’usen excepte en possibles tasques de manteniment o actes de vandalisme. L’addició d’una capa 
impermeabilitzant millorarà l’estanquitat de la solució original, i ja sobre aquest element es reincorporaria de nou la capa de 
morter i el paviment d’acabat. Per a assegurar la correcta evacuació de l’aigua es revisarien els tubs d’evacuació d’aigua, 
tant la seva capacitat com el seu emplaçament. 

Figura 6.2.3. (Esquerra) Coberta plana amb presència d’espècies vegetals. 

Figura 6.2.5. Teòrica sortida d’emergència tancada amb clau. 
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Aparició d’humitats a l’intradós de les escales desdoblades del jardí 

Descripció i 
possibles 
causes 

És un problema semblant al descrit anteriorment als balcons, degut a la falta d’estanquitat entre les peces 
que conformen l’escala l’aigua es filtra a través de les seves juntes i apareixen aquestes taques d’humitat i 
eflorescències . 

Localització Figura 6.3.4. 

  
Proposta d’intervenció 
La manera més econòmica de solucionar aquesta lesió seria rejuntar les petges i les contrapetges de l’escala amb morters 
impermeabilitzants per tal d’evitar de nou el pas de l’aigua, que podria anar debilitant la volta catalana sobre la que 
s’estructura l’escala.  

 
 
Ennegriment de les juntes de les plaques de guix laminat de la volta de canó 

Descripció i 
possibles 
causes 

Des l’intradós de la volta de canó es pot observar com les plaques de guix laminat d’acabat presenten un 
enfosquiment a les seves juntes, probablement fruit de la brutícia acumulada al llarg dels anys ja que no s’han 
detectat filtracions d’aigua a la coberta. Aquest fet es veu agreujat pels moviments d’assentament de l’edifici, 
que al tractar-se d’una estructura tant rígida el que produeix és una major separació entre les peces d’acabat 
que en facilita el pas de la brutícia. 

Localització Figura 6.3.7. 

  

Proposta d’intervenció 
Al tractar-se d’un procés patològic visual i no d’una lesió, la solució proposada és més senzilla, i consisteix en la instal·lació 
d’una bastida mòbil que permeti el treball en alçada i una pistola d’aire comprimit per retirar la brutícia acumulada a les 
juntes de les plaques de guix laminat. 

 
Brutícia dels elements de pedra i rentat diferencial a l’arrebossat de les façanes 

Descripció i 
possibles 
causes 

El Casino posseeix molts elements confeccionats amb pedra, i amb el pas dels anys i l’exposició a les 
inclemències meteorològiques aquests elements s’han anat ennegrint progressivament, provocant una 
variació cromàtica dels elements. 
D’altra banda, al llarg de les façanes que componen l’envolvent del Casino es pot comprovar que existeix un 
rentant diferencial a l’arrebossat d’acabat dels paraments verticals sorgits arrel de les precipitacions d’aigua. 
Succeeix en gran part sota els elements decoratius en pedra, els balcons i les cornises. 

Localització Figura 6.3.5. 

  

Proposta d’intervenció 
La solució per als dos processos patològics és un rentat amb aigua a pressió sense continguts salins o el propi mètode 
utilitzat a la fase III, amb pols de vidre micronitzat, un rentat en sec que no és agressiu amb els elements a tractar. Es tracta 
només d’un problema estètic, no de pèrdua de capacitats de l’edifici. 

 
 

Despreniment del fals sostre original de la sala central de la planta noble  

Descripció i 
possibles 
causes 

Sobre la volta de canó construïda a la sala central hi ha el fals sostre de l’edifici original de principis del segle 
passat, que arrel de la segona intervenció ha quedat ocult darrera d’aquesta. Es pot observar que els fals 
sostre està en continua degradació i que sense una intervenció, ja sigui de manteniment, de retirada d’aquest 
element o de reparació de les parts despreses, cada vegada succeeixen més despreniments que podrien 
ocasionar alguna altra lesió a l’edifici. 

Localització Figura 6.3.6. 

 

 

Proposta d’intervenció 
El fals sostre actua com a aïllament tèrmic de doble capa degut a les dues cambres d’aire que genera, una entre aquest 
element i la coberta inclinada i l’altra entre el fals sostre i la volta de canó, s’ha de valorar si els avantatges que atorga són 
suficients per a realitzar-hi una actuació per o bé reparar-lo substituir-lo per un de nou, o si directament es retira.  
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Filtracions d’aigua  

Descripció i 
possibles 
causes 

A les fotografies següents es pot observar la presència d’aigua a l’interior de l’edifici degut a filtracions per 
manca d’estanquitat de les solucions constructives. Degut a la manca de medis per tal de determinar amb 
exactitud el punt d’entrada d’aigua, s’indicarà pel punt on entra i el punt des d’on suposadament s’infiltra. 

Localització Figures 6.3.8, 6.3.9 i 6.3.10 (de dalt a baix i d’esquerra a dreta) 

 

 

  
Proposta d’intervenció 
El primer pas és esbrinar el punt exacte per on s’infiltra l’aigua, es tot cas de moment només es poden formular hipòtesis 
d’aquests punts i de les solucions pertinents: 

- La fotografia superior és de la planta entresòl i es comprova que justament a la planta superior hi ha els lavabos de 
dones. Una hipòtesi provable seria la manca d’estanquitat de la instal·lació d’aigua o d’evacuació d’aquesta, però 
consultant amb el personal de manteniment es comprova que aquesta filtració es deu a un dels baixants de la 
coberta que discorre per aquest punt. Es comprovarà a quin punt succeeix la manca d’estanquitat retirant les 
rajoles pertinents dels serveis, i es repararan les unions en el cas que sigui possible o es substituiran els elements 
danyats si no és possible una reparació. 

- A la fotografia inferior esquerra correspon a la planta noble a la porta d’accés als despatxos dels treballadors. Just a 
sobre hi ha la trobada de la coberta de grava adjacent a la cúpula nord i la sala de les màquines refrigeradores. En el 
suposat cas que el problema l’ocasioni la trobada de la coberta amb l’estructura de suport de la sala de les 
màquines de refrigeració s’hauria de deconstruir la coberta de grava, que seria una tasca sense masses 
complicacions degut a la unió en sec dels elements que la composen. Quan la làmina impermeable quedi vista es 
comprovarà que no presenta fissures i té una correcta col·locació, ja que segurament serà aquest element el que 
s’haurà danyat degut a la seva relativament curta vida útil. Si es confirma es substituirà el tram afectat, es 
substituirà per una làmina nova, es comprovarà la unió d’aquesta amb l’existent i es construirà de nou la coberta. 

- La fotografia inferior esquerra també correspon a la planta noble, a l’arrencada de les escales d’accés a la planta 
entresòl i està situada just a sota de la claraboia de la planta cobertes. Aquest potser és el cas més clar dels tres 
presentats, on es pot suposar la inexistència d’estanquitat entre l’estructura metàl·lica de la claraboia i dels vidres 
d’opalina. La solució que es proposa és la de comprovar la correcta unió dels diferents perfils metàl·lics i rejuntar-
los amb silicona per evitar noves filtracions. 

 
 

Despreniment de l’arrebossat i de la decoració de la base dels paraments verticals de la façana i dels  interiors 

Descripció i 
possibles 
causes 

A la part baixa dels paraments verticals de la façana posterior i a alguns paraments interiors de l’ala sud de 
l’edifici es pot comprovar que han reaparegut les humitats per capil·laritat que ja es van tractar a la fase II de 
la segona intervenció. D’aquesta lesió es pot deure a una disminució de l’efectivitat de la barrera química 
efectuada amb l’agreujant de la manca de tractament de la cara exteriors dels paraments verticals de la 
façana, que no ha impedit la filtració d’aigua provinent del terreny. Tot i que inicialment es contemplava no 
s’ha pogut comprovar la seva aplicació a partir de la informació disponible al projecte i al projecte reformat. 

Localització Fig. 6.3.11, 6.3.12 i 6.3.13 (de dalt a baix i d’esquerra a dreta) 

 
 

  
Proposta d’actuació 
En primer lloc s’ha de determinar les causes de l’origen d’aquestes humitats, esmentats a l’apartat anterior, però 
comprovant que les humitats són presents tant als paraments verticals exteriors com als interiors seria preferible l’elecció 
d’una solució que comporti el menor volum d’obra, per tal de no impedir el correcte funcionament de l’edifici. La solució 
proposada és un sistema d’electroosmosi inversa inalàmbrica, que inverteix les polaritats dels paraments i del terreny per tal 
de revertir el procés d’ascensió de l’aigua a través dels capil·lars del mur. Aquest procés resulta en el descens de les 
molècules d’aigua que abans ascendien, assecant els murs i eliminant les humitats per capil·laritat presents a aquests 
elements. Aquest sistema no requereix cap intervenció ni té cap tipus de manteniment, només implicaria la instal·lació dels 
aparells emissors als paraments de la planta semisoterrani i un manteniment periòdic que garantís el seu correcte 
funcionament. 
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Fissures als paviments del Casino 

Descripció i 
possibles 
causes 

Han sorgit diverses fissures als paviments del Casino, tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici, 
probablement degudes al progressiu assentament de l’edifici o a un canvi brusc de les propietats del terreny, 
de composició argilosa i amb un alt nivell freàtic. 

Localització Fig.  

 
 

  
Proposta d’actuació 
No són lesions que requereixin una intervenció immediata ja que no posen en perill ni l’estabilitat de l’edifici ni la seguretat 
dels seus usuaris. De totes maneres caldria fer un seguiment si aquestes fissures van en augment, si és així caldrà realitzar 
un estudi a fons per saber-ne les causes, i si no van en augment caldrà retirar les peces del paviment, comprovar que els 
altres elements presentin un bon estat de conservació i refer el paviment, aprofitant les peces que estiguin en bon estat i 
substituint les necessàries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Anàlisi de l’eficiència energètica 
 
 A aquest apartat es vol avaluar la despesa energètica de l’edifici, tant de la biblioteca com del centre 
cultural, en funció de les hores d’obertura dels dos equipaments i de la temperatura més alta i més baixa. 
 
 El primer gràfic (figura 6.4.1.) mostra els consums energètics d’electricitat de la biblioteca, del centre 
cultural i de la suma dels dos per tenir un consum total de l’edifici en funció de les hores d’obertura dels dos 
equipaments. Fixant-nos primer amb els consums del Casino es pot observar una tendència a l’alça del consum 
degut a un augment significatiu de les hores d’obertura, i s’estabilitza fins al 2002, on experimenta un augment 
sobtat del consum en comparació al lleu augment d’hores d’obertura. De fet, de 2003 a 2005 és quan es 
desenvolupa l’última fase de les obres del Casino, que és la de la instal·lació del centre cultural i de l’ampliació de 
la biblioteca a les plantes inferiors i és una causa força probable d’aquest augment tant notori ja que fins a aquell 
moment només hi havia en funcionament una de les tres plantes de l’edifici. 
 
 

 
 
 
 El següent gràfic mostra el consum total del Casino en comparació amb les temperatures de la ciutat. Per 
a elaborar-lo s’ha escollit la temperatura mitjana recollida a la ciutat al llarg dels anys d’estudi, la temperatura 
mitjana al més de juliol, que en aquest cas s’agafa com a temperatura màxima degut al fet que durant el mes 
d’agost la biblioteca obre al públic en horari reduït i no seria representativa del consum de l’edifici. Com a 
temperatura mínima s’escollirà el mes de gener o desembre segons convingui ja que aquests mesos són els més 
freds de l’any per norma general. 
 
 Així doncs, es pot observar com durant els primers anys, de 1999 a 2002, hi ha una relació entre el mes 
més fred de l’any i el consum total del Casino, sense experimentar un canvi significatiu de la temperatura mitjana 
de l’any. Com en el cas anterior, a partir de 2002 el consum es dispara sense aparent relació amb les 
temperatures, ja que ni la temperatura mitjana, ni la màxima ni la mínima presenten oscil·lacions remarcables 
entre 2002 i 2003. De 2003 a 2004 sí que hi ha un augment de la temperatura màxima al juliol, però la 
temperatura mínima al mes més fred de l’any també es superior tot i que la temperatura mitjana de l’any 
disminueix. 
 
 A partir de 2004 hi ha un nou punt d’inflexió al consum del Casino, un punt màxim que no s’arriba a 
assolir de nou entre les dates d’aquest estudi. Així doncs, tot i una disminució significativa de la temperatura 

Figura 6.4.1. Relació consum elèctric de la biblioteca i el centre cultural en funció de les hores d’obertura de cada equipament. 
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mínima entre 2004 i 2005 el consum disminueix apreciablement, una tendència que es repeteix fins l’any 
2007,un punt on les condicions meteorològiques són favorables degut a la disminució de la temperatura mitjana 
màxima, la mitjana de l’any i l’augment de la mínima. De 2007 a 2008 el consum augmenta lleugerament tot i 
unes condicions de temperatura molt semblants. 
 
 Tot i això es pot comprovar que la despesa no té una relació 100% directa amb les condicions 
climatològiques, ja que hi ha anys on les variacions de consum no es corresponen a les variacions de 
temperatura, i consultant als treballadors de l’edifici es pot obtenir que aquestes variacions venen donades per 
la gestió energètica de l’edifici. 
 

 
 
 
 Aquesta gestió està íntimament lligada a la climatització de l’edifici, tant a l’estiu com a l’hivern. A l’estiu 
s’opta per no recolzar-se excessivament a la refrigeració de l’aire i optar, sempre que no es ratllin temperatures 
molt elevades, a la impulsió de l’aire exterior a partir de la creació de corrents d’aire cap a la sala de màquines. 
De tant en tant s’obren les finestres practicables de l’edifici a la nit per tal de crear corrents de ventilació naturals 
i disminuir la temperatura interior. A l’hivern no es connecta la calefacció per terra radiant degut al superior 
impacte econòmic que té aquest sistema, i s’opta per escalfar l’aire i impulsar-lo, tot i que aconseguir-ho és més 
difícil degut a la menor densitat de l’aire calent davant l’aire fred. S’han arribat a registrar diferencials de 10ºC de 
des de l’alçada de les taules fins a l’alçada on hi ha col·locats els florescents, uns dos metres i mig. 
 
 
6.5. Conclusions 
 
 Al llarg d’aquest punt s’ha pogut comprovar com l’edifici també pateix de vàries lesions i problemes, però 
en cap moment comprometen l’edifici. El que sí es proposa fer és un estudi exhaustiu de les lesions trobades, 
determinar el seu origen exacte i valorar les possibles solucions per tal de determinar la necessitat d’una 
intervenció per eliminar aquests processos patològics detectats. 
 

També seria aconsellable crear un pla de manteniment i de gestió energètica de l’edifici, per tal de reduir 
el risc de noves lesions i limitar l’elevada despesa energètica de l’edifici. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.4.2. Relació consum elèctric total de l’edifici en funció de la temperatura més alta, la més baixa i la mitjana 

de cada any des de la seva obertura i fins al 2008. 
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7. Conclusions 
 
 El Casino com a edifici ha viscut una vida molt intensa, des de moments totalment esplendorosos fins a 
moments que es donava per feta la seva desaparició. Per sort, després de nombroses negociacions i dues grans 
intervencions tothom pot gaudir del Casino, un edifici molt important per a la ciutat de Manresa. 
 
 Els seus inicis feien suposar una vida llarga i pròspera, però els problemes econòmics de la propietat van 
capgirar el seu destí. L’estat ruïnós que presentava setanta anys després de la seva construcció no es podien 
solucionar amb una intervenció d’urgència, però sí com a mínim frenar mínimament la seva degradació. 
 
 Però va ser la segona intervenció la que li va donar una nova vida, que és la que podem contemplar 
actualment. 15 anys de treballs que han donat els seus fruits, no sense alguns processos patològics fàcilment 
distingibles, però que valorant els escassos recursos econòmics disponibles ha estat una molt bona intervenció, 
després de tots els canvis  soferts, tant en el planejament de l’edifici com les modificacions de les solucions 
constructives. Amb el nou Casino es va obrir una nova etapa de construcció d’equipaments de la ciutat de 
Manresa, fet que no succeïa des de la Segona República, i suposa la recuperació d’un edifici de gran importància 
arquitectònica per a la ciutat. 
 
 En un futur caldria resoldre els problemes de despesa energètica de l’edifici perquè no suposi un llast 
excessiu a l’economia local i també valorar les lesions que pateix per decidir una possible intervenció. 
 
 Pel que fa al projecte en sí, ha estat un procés d’aprenentatge progressiu en nombrosos camps, com per 
exemple el de la recerca documental per tal d’atorgar la màxima veracitat i precisió possible a les dades 
aportades, ja sigui mitjançant llibres, revistes i, sobretot, contactant i/o entrevistant a les persones implicades 
d’una manera o altra a l’àmbit del projecte, on he pogut realitzar una absorció de coneixements molt 
considerable.  
 
 La investigació i assimilació de la construcció tradicional i els seus materials ha estat un factor clau per a 
entendre l’edifici i comprendre les seves necessitats, així com diagnosticar els seus processos patològics per tal 
de poder entendre les intervencions requerides, tant de l’edifici original com de l’actual. A partir de les dades 
recavades també ha estat possible redactar una valoració crítica de les actuacions realitzades a les intervencions 
amb les tècniques de construcció moderna i els nous materials, per determinar els encerts i els problemes 
sorgits, així com determinar les noves exigències que s’hi haurien d’aplicar al tractar-lo com a edifici modern amb 
l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació, especialment des d’un punt de vista de l’ús de l’edifici a l’estar orientat 
a la ciutadania i a la eficiència energètica, ara per ara el que considero com a principal problema de l’edifici. 
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