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Descripció
A l'entrada nord de la Pobla de Claramunt, al barri de Sant Procopi, es localitza l'antic edifici
del Casino Recreatiu. Tot i el mal estat que presenta actualment, totalment recobert amb
una malla per tal d'evitar accidents per despreniments, es tracta d'un edifici que conserva
encara l'essència de la seva fesomia original del moment en que fou construït l'any 1928,
encara que amb mutilacions i reformes posteriors.
Essencialment és una edificació de planta rectangular allargada, amb planta baixa i sostre
alt, amb grans finestrals d'arc rebaixat, tot i que té annexat un cos lateral a l'extrem
septentrional amb un primer pis i balcons amb balustrades de secció quadrangular.
L'estructura o cos principal havia tingut una entrada monumental que actualment està
perduda, i a les façanes laterals encara es conserva també certa monumentalitat, tot i que
moltes de les obertures originals de l'edifici han estat profundament alterades al llarg dels
anys i es troben força desfigurades, algunes fins i tot tapiades. L'edifici és de regust
neoclàssic, amb pilastres fetes d'obra adossades a la façana principal, tant de secció
arrodonida (dues) com de secció quadrada (vuit), d'ordre dòric, amb estries al fust,
actualment molt desgastades.

Història
L'edifici, construït a inicis del segle XX, fou la seu social del bàndol republicà durant els anys
anteriors a la Guerra Civil Espanyola. L'any 1928, els membres del primerenc Centre Republicà
van abandonar el seu antic edifici social per construir-ne un de nou anomenat Casino Recreatiu.
En aquells moments, la meitat de l'edifici fou dedicat a cafè-bar i l'altra meitat a sala de ball i de
teatre, on hi va actuar el cèlebre grup de teatre local Quadre Escènic. Durant la Guerra Civil fou
incautat i destinat a escoles. Un cop acabada la Guerra, va passar a dir-se Centro Nacional. El
1944 va passar a mans particulars i s'hi va instal·lar una fàbrica de gènere de punt. Tot i així, el
1952 encara va acollir l'última celebració del tradicional ball del Most i el 1953 els balls de la
Festa Major.
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