
ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET – ARXIU HISTÒRIC 

FONS CORAL ELS MATINERS i Cor Maixata codi: 10 / 7 
 

1 
 

 
 
 
 
 

FONS D’ENTITATS I INSTITUCIONS 

 
 
 
 
 
 
 

Fons: 
 
 

CORALS ELS MATINERS i Cor Maixata 
 

(1971-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET – ARXIU HISTÒRIC 

FONS CORAL ELS MATINERS i Cor Maixata codi: 10 / 7 
 

2 
 

 
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 

 

Fons Coral Els Matiners i Cor Maixata (1971-2005) 
 
 
 

 
                                                                                                         capses 

 
 

1 – Documentació fundacional (1987-1991)                                      78                                                       
 
 
 
2 – Documentació d‟organització interna (1983-2003)                       78                                                                           
 
 
 
3 -  Documentació administrativa i econòmica (1972-2001)               78                    
 
 
 
4 – Documentació relativa a activitats (1973-2005)                           79                                                                                                                                                                            
 
 
    
5 – Relacions amb entitats i institucions (1971-1999)                        80                    
 
        5.1. Secretariat Corals Infantils de Catalunya (1971-1998)        80                               
 
        5.2. Relacions amb altres entitats (1996-1999)                                      
    
        5.3. Relacions amb institucions (1991/1995)   
 
6 – Hemeroteca i Biblioteca (1987-2005)                                          81          
                                                                                     
 
                         
       (Cartells (1973-2005) / Programes de mà (1972-2995/ 
        Vídeos (1989-1994) / Fotografies (1993/1998) 
 
 

 
 

 

 

 

 



ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET – ARXIU HISTÒRIC 

FONS CORAL ELS MATINERS i Cor Maixata codi: 10 / 7 
 

3 
 

 
FONS CORAL INFANTIL ELS MATINERS I CORAL 
JUVENIL COR MAIXATA (1971-2005)  

 
 

codi de fons actual: 507     
 

 
CAPSA 78:  
   

DOCUMENTACIÓ FUNDACIONAL (1987-1991) 
-Estatuts de la Coral “Els Matiners”  original i copia  de data 4 de Juny de 1.987. 
-Documentació fundacional de les entitats:  Coral Infantil Els Matiners i Coral  Juvenil 
Cor Maixata. 12-03-1991 
 
 

DOCUMENTACIÓ D’ORGANITZACIÓ INTERNA (1983-2003) 
-Relació de nens/es Coral “Els Matiners” curs 1983-1984. 
-Relació de nens/es Coral “Els Matiners” curs 1984-1985. 
-Projecte per a l‟escola de música de l‟hospitalet  fet per la directiva dels “Matiners” 
(10/1986) 
-Relació de nens/es Coral “Els Matiners” curs 1986-1987. 
-Memòria de les activitats realitzades durant 1986 Coral juvenil Cor Maixata. 
(18/01/1987). 
-Memòria de les activitats realitzades durant 1986 Coral infantil Els Matiners 
(18/01/1987). 
-Relació de nens/es  Matiners i Maixata  curs 1987-1988. 
-Relació de nens/es Coral “Els Matiners” curs 1988-1989. 
-Relació de nens/es Coral  “Els Matiners” curs 1989-1990. 
-Relació de nens/es Coral  “Els Matiners” curs 1990-1991. 
-Relació de nens/es Coral  “Els Matiners” curs 1991-1992. 
-Memòria d‟activitats any 1991, relació dels socis curs 1991-92 i composició de la 
Junta directiva enviada al Departament de Descentralització de l‟ajuntament de 
l‟Hospitalet. 
-Resum de la reunió de pares del dia 16/01/1992.  
-Resum de la reunió de pares del dia 17/01/1992. 
-Resum de la reunió de pares 3/10/1992. 
-Resum de la reunió de pares. Data 23/10/1993. 
-Calendari-Agenda pel curs 1993-1994. 
-Bases del Ajuntament per exposar  les característiques dels termes de la cessió d‟un 
nou local del Tecla Sala  per a l‟entitat, s‟adjunten croquis amb dos possibles 
propostes.(1993- 1994). 
-Resum de la reunió: 15è  juguem cantant, concert que reuneix a totes les entitats de la 
mateixa categoria,  que pertanyen al Secretariat. (SCIC) (4/05/1994). 
-Nota a totes les corals participants al 15è Juguem Cantant, indicant totes les Corals 
participants, programa del concert i partitures. (Maig/1994). 
-Certificat de participació al “XV Juguem Cantant” (sense nom) emès pel Dptament. De 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. (05/1994). 
-Llistat de nens/es de l‟entitat amb adreces i telèfons. (1994). 
-Acta de la reunió celebrada el 29/12/1994 per l‟entitat. 
 -Llistat dels alumnes de l‟entitat curs 1995-1996. 
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CAPSA 78:  
- Esborrall manuscrit de la reunió de pares celebrada el  26/10/1995. 
-Resum de la reunió de pares tema Viatge a Txequia. 25/02/1995. 
-Informació per a l‟entitat de Normas Básicas de Control en Fronteras (dirección 
general de la policía). 1995 
-Llibreta amb anotacions breus de reunions , període 95-2000. 
-Llistat nens/es de l‟entitat curs 1996/1997. 
- Memòria Coral Els Matiners 25è aniversari. 1996. 
-Resum de la reunió de pares celebrada el 10/02/1997 amb llistat d‟assistents 
manuscrita. Data 1-03-1997. 
-Acta per  a l‟entitat dels Matiners, de la  reunió amb el COT per la organització de la 
XXX trobada de Corals Infantils. 11-04-1997. 
-Instruccions detallades per l‟organització de la XXX Trobada de Corals Infantils, 
s‟inclou planell de situació.10-11/05/1997. 
 -Llistat dels alumnes de l‟entitat curs 1997-1998. 
- Planell de la nova ubicació de l‟entitat a Can Bori. a partir de 4/10/1998. 
-Memòria de la Coral Els Matiners any 1997. 
-Llistat del s alumnes de l‟entitat curs 1998/1999. 
-Resum de la reunió de pares amb llistat d‟assistents manuscrita.21/9/1998. 
-Memòria de l‟entitat any 1999. 
-Projecte de l‟entitat any 1999. 
-Comunicat a les famílies, segons la reunió de pares del dia 18/02/99, del viatge  a 
Santiago de Compostela, itinerari, preus, regals, etc...  
-Llistat de cantaires de l‟entitat amb totes les dades particulars. 1999/2000. 
-Reunió de pares celebrada 3/2/2000  a l‟escola Joanot Martorell amb l‟ordre del dia, 
viatge a Polònia. 
-Preparació  escrita de l‟entrevista amb el Sr.Bonals-Regidor del Centre.22/11/00. 
-Memòria de la Coral Els Matiners any 2000. 
-Certificat de la constitució de la nova junta de l‟entitat “Els Matiners”. 20/03/2001. 
-Projecte de l‟entitat any 2001. 
-Memòria i balanç de l‟activitat  Juguem Cantant, realitzada per l‟entitat. 2001. 
-Memòria de la Coral infantil “Els Matiners”.2001 
-Projecte de la Coral Infantil “Els Matiners”.2002. 
- Dues pàgines d‟història musical curs 2002-2003 
 
Correspondència: 
-Carta del Ministerio de Cultura, Centro de Documentación Musical, a l‟entitat  per 
sol·licitar l‟actualització de les dades de la Coral dels Matiners, s‟adjunta justificant de 
fax. 20/09/93. 
-Carta de l‟ajuntament a l‟entitat per confirmar la cessió d‟Alula de Cultura de Sant 
Josep. 23/02/1994. 
-Carta de l‟Alcalde de l‟Hospitalet a l‟entitat per informar de d‟inauguració de l‟Auditori 
Barrades i convidant-los a participar al Concert que obrirà l‟acte. 
-Carta del cap de dinamització de l‟ajuntament a l‟entitat per fer-los arribar el test que 
anirà a l‟exposició de d‟inauguració de l‟Auditori Barrades. 10/03/1994. 
-Carta de l‟entitat demanant “espònsors” per la trobada de Corals de 15è Juguem 
Cantant que es celebrarà a l‟Hospitalet . 7/05/1994. 
-Carta de la Coral Sant Jordi l‟Espurna, a l‟entitat per fer-los arribar les butlletes de 
reserva dels vídeos del Juguem Cantant i de pas   felicitar-los per l‟organització. 
14/6/1994. 
-Carta de la Coral Llebeig de Calafell als Matiners per convocar-los a una reunió a la 
seva entitat el proper 11/02/1995. 
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CAPSA 78:  
 
-Carta del Dep.   de Participació ciutadana de l‟ajuntament de l‟Hospitalet a l‟entitat 
sol·licitant l‟actualització de les seves dades  per tal de que es publiquin correctament 
a la guia d‟entitats.25/07/2001.   
 
 
 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA (1972-2001) 
-Matricula del nou curs de la Coral Infantil “Els Matiners” s‟indiquen horaris i quotes, 
s‟adjunten rebuts . 29/09/1972. 
-Pressupost  1483 de Sonorizaciones Bonet a l‟Entitat. 20/05/1987.  
-Sol·licituds  per a subvencions per l‟any 88-89  Els Matiners i Cor Maixata.09/10/1988. 
-Despeses i itinerari d‟un viatge a Moscu. 1989. 
-Rebut  5863 V.Fabrés,  treballs de copisteria a l‟entitat. 2/04/1990.  
-Factura Nº 122 Lade, lloguer de mobiliari per un acte de  l‟entitat. 18/04/1990. 
-Factura Nº 418 Àtic, lloguer equip de so per un acte de l‟entitat. 20/04/1990. 
-Albarà Nº 151934 Transp.Mistral, transport de cadires per un acte realitzat per 
l‟entitat.23/04/90. 
-2 Díptics de l‟entitat fent publicitat de les seves activitats, horaris i preus.(09/90). 
-Despeses de Bitllet d‟avió anada i tornada Munich-Barcelona.Agost/set/1991. 
-Pressupost Viatge Megatours, s.a. (6/11/1991). 
-Resum de les activitats realitzades i pendents de realitzar per la Coral “Els Matiners” i 
Cor Maixata, per justificar la subvenció atorgada pel l‟ajuntament.25/11/1991.  
 -Carta al Director de la Caixa D‟Estalvis de Sabadell demanant recolzament  
econòmic a l‟entitat 2/12/1991. 
-Comprovants de pagament Assegurances   1992 - 1996. 
-Llistat de nens/es  de l‟entitat amb anotacions de pagaments . XXè Aniversari.  1992. 
-Preus per al viatge a Dinamarca de l‟entitat, i formes de pagaments amb números de 
comptes. Full de Viatges Megatours, s.a.  amb el pressupost  dels conductors, llistats 
d‟allotjament i telèfons de contactes  durant l‟estada, 31/03/1992. 
-Butlletes d‟inscripcions  dels nens/es de l‟entitat per assaigs i sortides durant el curs 
92/93. 
-2 Díptics de l‟entitat fent publicitat de les seves activitats, horaris i preus.(09/92). 
-Pressupost de Autocares Barcelona s.l. a l‟entitat per un viatge  a Namur (Bèlgica). 
21/10/1992. 
-2 Díptics de l‟entitat fent publicitat de les seves activitats, horaris i preus.(09/93). 
-Notificació del Ministerio de Cultura a l‟entitat per informar de la prorroga en el termini 
de sol·licituds de subvencions, s‟ajunten 3 fotocòpies de pàgines del BOE. (1993) 
-Memòria explicativa d‟activitats de l‟entitat durant l‟any 1993 
-Comanda de Cartells per part de l‟entitat, per la Trobada de Corals Infantils del 
Juguem Cantant, s‟adjunten espònsors, i logo de l‟Ajuntament per ficar-los als cartells 
.21/04/1994. 
-Fitxa de mostra per la comanda de material audiovisual  de les activitats realitzades 
per l‟entitat. 7/5/1994. 
-2 Díptics de l‟entitat fent publicitat de les seves activitats, horaris i preus.(10/1994). 
-Rebut de 2.400 ptes. Per  tres cançoners (SECRETARIAT) 12-1994. 
-sol·licitud de subvenció demanada per l‟entitat a la Generalitat Dpt. Benestar Social, 
per actuacions i programes, s‟adjunta documentació.30/03/1995. 
-Sol·licitud de subvenció demanada per l‟entitat a la Generalitat Dpt. Cultura per 
activitats.30/03/1995. 
-2 Díptics de l‟entitat fent publicitat de les seves activitats, horaris i preus.(10/95). 
-Document del Dpt. de Cultura de la Generalitat a l‟entitat  per denegar la sol·licitud de 
subvenció demanada per activitats curs 94-95. 27/12/1995.  
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CAPSA 78:  
 
-Tríptic de l‟entitat fent publicitat de les seves activitats, horaris i preus.(10/1996). 
-Fitxa de sol·licitud de l‟entitat demanant a l‟Ajuntament la Sala d‟exposicions de 
l‟auditori Barradas. 21/10/1996  
-2 Díptics de l‟entitat fent publicitat de les seves activitats, horaris i preus.(10/1997). 
-Rebut  de pagament abonat per l‟entitat del curs 97/98 de Direcció Coral del 
SECRETARIAT  . 3/10/1997. 
-Sol·licitud de subvenció demanada per l‟entitat  per l‟any 1998, s‟ajunten memòria any 
97, projecte 1998 i comprovants de transferències  bancàries. 24/12/1997. 
-Factura 21661 de MONROS fotocopies . 10/01/1998. 
-Resguard d‟ingrés de la Caixa de pagament al SECRETARIAT per compra de 
material de 19è Juguem Cantant. 12/01/1998. 
-Resguard  4335 de EDILÍNIA, S.L. cartells per l‟entitat pagat amb taló. 16/01/1998. 
-Factura 21741 de MONROS fotocopies per l‟entitat. 17/01/1998. 
-Factura 21834 de MONROS fotocopies per l‟entitat . 24/01/1998. 
-Factura 554 MONESTIR NTRA.SRA.CARME  impresos per l‟entitat. 28/01/1998. 
-Rebut XIXELL pagament 2on. Trimestre curs 97/98. 21/02/1998. 
-Factura 22165 MONROS fotocopies per l‟entitat.21/02/1998. 
-Factura 22340 MONROS fotocopies per l‟entitat.7/03/1998. 
-Resguard de pagament COPISTERIA ROGER fotocopies per l‟entitat. 09/03/1998. 
-Sol·licitud  de subvenció  a l‟ajuntament de l‟Hospitalet per viatge de l‟entitat a Àustria. 
20/03/1998. 
-Factura 22523 MONROS fotocopies per l‟entitat. 21/03/1998 
-Factura 22605 MONROS fotocopies per l‟entitat.28/03/1998. 
-Despeses del viatge a Àustria, inclou factures de viatges, menjar, estàncies i regals. 3 
al 9 d‟abril 1998. 
-Factura 22787 MONROS fotocopies per l‟entitat.18/04/1998. 
-Factura 22866 MONROS fotocopies per l‟entitat. 25/04/1998. 
-Comprovant de La Caixa ingrés de 23.400 pts.  efectuat per l‟entitat. 27/04/1998. 
-Factura 1622 fotocopies i enquadernacions per l‟entitat. 5/5/1998 
 -Comprovant de La Caixa per la compra de moneda  per les despeses derivades de 
l‟estada  a Àustria de la Coral Els Matiners  i un tiket de caixa manuscrit “torrades” . 
5/5/1998. 
-Comprovant de pagament COPI-COLOR  20 jocs impresos de material per l‟entitat. 
05/05/1998 
-Quota de participació XIXè JUGUEM CANTANT pagada per l‟entitat. 05/98. 
-Factura 23077 MONROS fotocopies per l‟entitat. 15/05/1998. 
-Rebut XIXELL pagament 3er. Trimestre curs 97/98. 16/05/1998. 
-Factura 090002988 ALBERG JAUME I pagat per l‟entitat per l‟estada dels nens/es 
d‟intercanvi. 24/05/1998. 
-Factura 23300 MONROS fotocopies per l‟entitat.6/6/1998. 
-Rebut de COPISTERIA ROGER fotocopies llibres música per l‟entitat. 18/06/1998 
-Despeses, comprovants de pagament XOCOLATADA de l‟entitat. 13/06/1998. 
-2 Rebuts d‟avis de pagament  de subvencions per l‟entitat realitzades per l‟ajuntament 
de l‟Hospitalet. 27/07/1998. 
- 2 comprovants de pagament MISTER MINIT copies claus. 30/09/1998. 
-Rebut de pagament dels talonaris de Loteria Nadal-98  i albarà d‟entrega del material 
per l‟entitat. 30/09/1998. 
-Petició per part del president de l‟entitat a l‟ajuntament  demanant un local per assetjar 
els cantaires i ser seu de les corals, s‟ajunta documentació complementaria per 
argumentar la petició. 22/09/1998. 
-Rebut de la Caixa del pagament de l‟assegurança  anual  de l‟entitat, s‟adjunta fax 
amb dades de l‟assegurança. 7/10/1998. 
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-2 comprovants de pagament MISTER MINIT copies de claus per l‟entitat. 7/10/1998. 
-4 comprovants de pagament EL CORTE INGLES copies de claus per l‟entitat. 
12/10/1998. 
-Sol.licitud del president de l‟entitat a l‟ajuntament de l‟Hospitalet  de l‟escola Patufet-
Sant Jordi per fer un sopar de germanor amb els nens/es de la coral d‟Àustria. 
14/10/1998. 
-Comprovant de pagament  d‟un Piano per l‟entitat i nota manuscrita d‟adreces i 
telèfons del mateix tema . 15/10/1998. 
-Factura 27144 MONROS fotocopies i cartells Concert per l‟entitat. 17/10/1998. 
-Rebut manuscrit per import 5.400 pts. Per col·locació de cartells. 19/10/1998. 
 -Comprovant de pagament  a RENFE per desplaçament  de l‟entitat  a Sitges. 19-10-
1988. 
-3 rebuts manuscrits de pagaments varis abonats per l‟entitat. 24/10/1998  
-Factura 199662 i rebut de pagament  Marina Moncho‟s menjar pels cantaires de 
l‟entitat  
 24-10-1998. 
-Factura 4120 TRANS.RAYA local nou Can Bori i rebut de pagament Caixa Catalunya 
14.790 pts..26/10/98. 
-Balanç del viatge a Àustria amb els ingressos i les despeses. 21-25/10/1998. 
-Resposta de l‟ajuntament  Dpt. Educació i Cultura a l‟entitat per l‟autorització 
d‟instal·lacions de diferents escoles de l‟Hospitalet. 28/10/1998.   
-Comprovant de La Caixa  imposició efectiu de l‟entitat  122.515 pts. 29/10/1998. 
-Factura 27295 MONROS fotocopies per l‟entitat. 31/10/1998. 
-Factura 070003531 ALBERG JOSEP MªBATISTA pagat per l‟entitat per l‟estada dels 
nens/es d‟intercanvi. 8/11/1998. 
- Avís de l‟entitat sobre el pagament de  quotes de l‟entitat  que seran domiciliades pel 
Banc a partir d‟aquest curs. 13/11/1998. 
- Comprovant de pagament BRICOFER copies de claus per l‟entitat. 4/12/1998. 
-Factura 23751 MONROS fotocopies i  cartells per l‟entitat. 7/12/1998. 
-Rebut manuscrit pel pagament de col·locació de cartells per l‟entitat. 16/12/1998. 
 -Albarà 4362 EDILINIA,S.L.  cartells realitzats per a l‟entitat. 18/12/1998. 
-Balanç manuscrit i fotocopia any 1998. 
-Llibreta d‟anotacions de pagaments, Rifa de Nadal, talonaris cobrats etc.... 
22/12/1998. 
-Petició del president de l‟entitat a l‟ajuntament de l‟Hospitalet  demanant subvenció 
anual, s‟adjunta memòria d‟activitats. 1/02/1999. 
-Despeses bitllets de tren, viatge de grup de l‟entitat a Santiago de Compostela. 
26/03/1999. 
-Resposta de l‟ajuntament  Dpt. Educació i Cultura a l‟entitat per donar per escrit 
l‟aprovació dels ajuts econòmics demanats  per l‟entitat per l‟any 1999.  05/05/1999. 
-Petició per part del president de l‟entitat a l‟ajuntament  demanant un local per assetjar 
els cantaires i ser seu social de l‟entitat. 09/07/1999. 
-Comprovant de transferència bancària de l‟ajuntament de l‟Hospitalet  a l‟entitat per 
import de 150.000 pts. de ajut econòmic. 25/08/1999. 
-Resposta de l‟ajuntament  Dpt. Educació i Cultura a l‟entitat per l‟autorització 
d‟instal·lacions concretament de 4 aules del primer pis del CEIP JOANOT 
 MARTORELL de l‟Hospitalet. 28/10/1998.   
-Butlletes d‟inscripció a la Coral “Els Matiners” dels nens/es  per al  curs 99-
2000.18/09/1999 
-Anotacions manuscrites  de pagaments de  Rifa de Nadal de l‟entitat . 22/12/1999. 
-Balanç manuscrit de l‟entitat any 1999. 
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-Petició de subvenció econòmica del president de l‟entitat a l‟ajuntament de l‟Hospitalet 
per realitzar un nou projecte, s‟adjunta projecte de la Coral per l‟any 2000. 
-Resposta de la Tresoreria General de la Seguretat Social a l‟entitat per certificar que 
no tenen l‟obligació de cotitzar a la ss.ss.  
-Resposta de l‟ajuntament de l‟Hospitalet a l‟entitat per informar de  la resolució 
positiva de la subvenció econòmica sol·licitada de 150.000 pts. 28/04/2000. 
-Instància a l‟ajuntament de l‟Hospitalet del president de l‟entitat per demanar poder 
continuar  amb l‟ús dels espais del col·legi  JOANOT MARTORELL. 3/07/2000 
-Butlletes d‟inscripció a la Coral “Els Matiners” dels nen/es per al curs 2000/2001. 
-Albarà d‟entrega de l‟empresa Nestlé a l‟entitat donant s/càrrec productes. 11/04/01 
-Petició de subvenció del president de l‟entitat a l‟ajuntament de l‟Hospitalet per el 
programa anual de la coral. 22/01/2001. 
- Informe de situació en el fitxer general de afiliació de  la Tresoreria General de la 
Seguretat Social sobre l‟entitat. 7/05/2001. 
-Petició del president de l‟entitat a l‟ajuntament de l‟Hospitalet per demanar durant la 
setmana del 3-9 de setembre poder estacionar l‟autocar de la Coral convidada a la 
nostra ciutat, al carrer Miguel Peiró de l‟Hospitalet. 28/08/2001. 
-Instància a l‟ajuntament de l‟Hospitalet del president de l‟entitat per demanar poder 
continuar  amb l‟ús dels espais del col·legi  JOANOT MARTORELL. 29/10/2001. 
Correspondència: 
-Carta de l‟entitat  al director de Caixa d‟Estalvis de Sabadell demanant  ajut econòmic 
per fer una petita publicació pel  XX aniversari de l‟entitat.(2/12/1991). 
-Carta de l‟entitat a la Fundació “La Caixa” per demanar-les suport econòmic per dur a 
terme les seves activitats. (5/03/1992.) 
-Carta de Viatges Megatours a l‟entitat per confirmar viatge i estada al Hotel Don Juan  
del grup de nens/es de la Coral d‟intercanvi. (05/02/1992.) 
-Carta de l‟entitat a l‟oficina de La Caixa de Pensions de Barcelona per que facin 
efectives les butlletes de loteria del Nadal premiades,  al compte de la Coral Els 
Matiners.(13/01/1992). 
-Carta genèrica per demanar subvencions. (25/02/1992.) 
-Carta de l‟entitat al Ministerio de Asuntos Exteriores, Dpt.Dirección General de 
Relaciones Culturales y Cientificas, per demanar-les ajut econòmic per dur a terme 
activitats artístiques a l‟estranger. (10/1992) 
-Carta de la Dirección General de Relaciones Culturales i Científicas (Ministerio de 
Asuntos Exteriores)  a l‟entitat en resposta de la subvenció demanada per realitzar 
activitats a l‟estranger. (10/1992). 
-Carta de l‟entitat al Servei d‟Orientació del Benestar Social (Generalitat de Catalunya) 
per demanar-los ajut econòmic  per les seves activitats artístiques. (5/11/1992). 
-Carta de l‟entitat al Consorci Català per la Promoció Exterior de la Cultura (Generalitat 
de Catalunya) per demanar-los ajut econòmic  per les seves activitats artístiques. 
(5/11/1992). 
-Carta de resposta del  Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura a l‟entitat 
informant-los que tenen tancat el pressupost per aquest any. (20/11/1992). 
-Carta del Ministerio de Cultura  en resposta a l‟entitat per informar-los que el 
pressupost per aquest any es tancat, s‟adjunta documentació de l‟acte.(24/11/1992). 
-Carta de l‟entitat al Dpt. de Benestar Social (Generalitat de Catalunya) per informar,  
que l‟entitat  ha estat escollida per organitzar el 15è Juguem Cantant, que es una 
Trobada de Corals Infantils de tota Catalunya, i per tant sol·liciten una subvenció 
econòmica per assolir aquesta activitat amb èxit. (22/03/1994) 
-Carta als socis per informar-los de l‟activitat del 15è Juguem Cantant que aquest any 
organitza l‟entitat i reunió concretar aquest esdeveniment.(9/04/1994) 
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-Carta de l‟ajuntament de l‟Hospitalet a l‟entitat per donar el vist-i-plau per d‟utilització 
de instal·lacions del Col·legi públic Pau Casals durant una activitat de la 
Coral.(28/04/1994). 
-Carta de l‟entitat adreçada a la Generalitat de Catalunya Dpto. de Benestar Social per 
comunicar-los que no han rebut la subvenció que els havien concedit  per problemes 
aliens a la seva voluntat   i preguen que els expliquin com podem sol·lucionar aquest 
mal entès.(25/07/1995). 
-Carta de l‟ajuntament de l‟Hospitalet  adreçada a l‟entitat per informar-los de la 
aprovació econòmica de 150.000 pts. per la seva activitat a Namur (Bèlgica). 
(4/06/1998). 
-Carta de l‟ajuntament de l‟Hospitalet a l‟entitat per informar-los de les normes 
d‟autorització d‟ús de les instal·lacions de CEIP Joanot Martorell per els assajos de la 
Coral i resposta signada per president de l‟entitat.(2/10/1998). 
-Carta de l‟ajuntament de l‟Hospitalet a l‟entitat per confirmar per permís d‟utilització de 
les instal·lacions del CEIP Patufet Sant Jordi. (15/10/1998). 
-Carta de l‟ajuntament de l‟Hospitalet al president de l‟entitat per confirmar el permís 
d‟utilització de 4 aules de CEIP Joanot Martorell. (21/06/1999). 
-Carta de l‟entitat a l‟Àrea d‟Educació i Cultura per comunicar els dies i l‟horari que 
faran ús del CEIP Joanot Martorell. (21/09/1999). 
-Carta de l‟ajuntament de l‟Hospitalet a l‟entitat per informar i reclamar l‟assegurança 
del any en curs.(1/10/1999). 
-Nota manuscrita del president de l‟entitat,  a la Srta. Inmaculada Vallecillo deixant-li 
fotocopies de factures i demès documents necessaris per una auditoria. (19/07/2000). 
-Carta de l‟entitat a l‟empresa Vichy Catalán S.A.  per demanar-los  els seus productes  
per les activitats que es duran a terme en la Trobada de  Corals Infantils. (16/02/2001). 
-Carta de l‟entitat a l‟empresa Vichy Catalán S.A. per  donar-li les gràcies  per la seva 
col·laboració desinteressada amb l‟aigua pels nens/es el dia de la trobada de Corals 
Infantils. (7/05/2001). 
-Carta de l‟empresa d‟assegurances  Allianz a l‟entitat per comunicar-los que han de 
fer el pagament per la renovació de l‟assegurança d‟aquest any. (9/08/2002). 
 
Documentació sense data: 
-Dates de l‟entitat segons l‟ultima actualització. 
 
 

CAPSA 79:  
 

ACTIVITATS (1973-2005) 
-Partitura de Cant de l‟entitat títol Ramats (09/1973). 
-Auca record de  la Trobada de “la Quitxalla” i “els Matiners”(22/02/1976). 
-XVI Jornades Internacionals de Cant Coral a Barcelona programades per l‟ajuntament 
de Barcelona.(09/1980). 
-Invitació de la Coral Els Matiners, per tots els nens/es que vulguin participar, a veure 
un Concert que farà l‟entitat  amb els Alumnes del Busquets i Punset. (12/12/1980). 
-XIV Trobada de Corals Infantils de Catalunya, activitat de cant de totes les corals 
participants a l‟acte.(7-8/03/1981). 
-Croquis de col·locació dels components de la Coral Els Matiners  per l‟activitat de cant  
16ª Trobada de Corals Infantils.(15/05/1983). 
-Invitació al Concert de Nadal del XVè  Aniversari de la Coral Els Matiners.(12/12/1986). 
-Full amb dos actes que es duran  a terme durant el XVè Aniversari de la Coral Els 
Matiners, a Barcelona, s‟adjunta plànol. (1986) 
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-2 adhesius “Granollers Vila Oberta” IV Centenari de la Porxada 1986.(1986) 
-Konzert  de l‟entitat a Alemanya, s‟adjunta llistat telefònic i llistat de participants. 
(12/09/1989). 
-Curs de Direcció Coral ofert per la Federació Catalana d‟Entitats Corals amb preus, 
nivells, lloc i horaris. (24/02 al 3/03/1990). 
- 7ª Setmana de Cant Coral a L‟Hospitalet, hi participa Coral Xalesta i altres Corals 
Escolars de l‟Hospitalet (7-12/05/1990) 
-Gravació del Casette dels Jocs, activitat organitzada pel Centre d‟Esplai Bellvitge per 
totes les Corals de l‟Hospitalet. (17/05/1990). 
-Participació de l‟entitat en la celebració del Xè Aniversari de la Coral Xemeneia 
Amunt, lloc, dia, i activitats que es realitzaran. (7/06/1990) 
-Nota als petits per informar-los del proper concert al Poble Nou.(9/06/1990) 
-2 Invitacions al Xè Aniversari de Coral Cor Maixata el proper dissabte a l‟església de 
Hospitalet Centre.(1990) 
-1 Curset de Cuina de Nadal per els nens/es de les corals, activitat realitzada per Pilar 
Ruano i Josep Mª Valero.(1990) 
-Nota  de l‟entitat als socis informant-los  que l‟activitat de Juguem Cantant es 
celebrarà al Poble Espanyol de Montjuïc. (9/02/1991) 
-Nota informativa de l‟entitat a tots els matiners amb les temes de les activitats;   XXVª 
Trobada de Corals Infantils de Catalunya i El Viatge  que faran a  
Dinamarca.(14/03/1991). 
-Nota informativa de l‟entitat als socis per informar-les de l‟activitat que realitzaran; 
Viatge a Menorca, s‟adjunta la caràtula del programa. (22-26/03/1991). 
-Nota de l‟entitat explicant que a la 24ena.  Trobada de Corals Infantils, es farà l‟activitat 
d‟intercanvi amb la coral Xicalla + Els Matiners.(11-12/05/1991). 
-Nota a tots els Matiners explicant-los totes les activitats previstes pel 20è 
aniversari.(19/08/1991) 
-Nota de l‟entitat informant als matiners  de l‟activitat de les “27 Jornades 
Internacionals de Cant Coral” lloc, data, hora, etc...(14/09/1991). 
-Nota  per a la trobada i assaig de Ex-cantaires, Directors, etc...XXè Aniversari. 
(26/10/1991). 
-Notes manuscrites de l‟activitat de l‟entitat que va fer una sortida a Sant Pol de Mar. 
(12/11/1991) 
-Nota de l‟entitat Els Matiners a tots els seus socis que participin a l‟activitat de la XXV 
Trobada de SCIC, per que omplin una butlleta d‟acolliment pels nens/as que venen de 
les Corals convidades de mes lluny.(30/11/1991). 
-Invitació dels Matiners a un Concert de Celebració pel seu XXè 
Aniversari.(14/12/1991). 
-Nota de l‟entitat a tots els components per informar-los dels dies d‟assaig per concert 
del seu XXè aniversari.(11-13/12/1991). 
-Nota de l‟entitat  per comunicar als cantaires l‟horari previst per les activitats  del cap 
de setmana, assajos i demès. (18/01/1992). 
-Nota de l‟entitat per tots els cantaires per l‟acte de la Trobada Catalunya Canta que es 
farà al Palau Sant Jordi, s¡expliquen horaris, acollides, distribució dels nens/as, 
etc...(19/01/1992). 
-Nota de l‟entitat als pares dels cantaires, grup dels petits, de dos comunicacions 
importants.(15/02/1992). 
-Nota de l‟entitat per informar d‟un assaig extraordinari al col·legi de La Salle 
Bonanova.(15/02/1992). 
-Nota de l‟entitat a tots els grups per informar de les activitats que es duran a terme 
durant la XXVena. Trobada de Corals Infantils de Catalunya. S‟adjunta 
croquis.(7/03/1992). 
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-Nota de l‟entitat als socis per trobar voluntaris d‟acomodadors per l‟activitat de la 
trobada de corals al Palau Sant Jordi. (15/03/1992). 
-Nota de l‟entitat als nens/es per informar-los dels assaigs extraordinaris amb motiu del 
Concert a Dinamarca.(30/03/1992). 
-Petit diccionari de mà Katalanisch-Deutsch, de l‟entitat pel viatge a 
Dinamarca.(13/04/1992). 
-Plànols, guies i records del viatge a Dinamarca (tovallons de paper, posa gots...)de 
l‟entitat.(13/04/1992). 
-Punt de llibre i petit llibre resum de l‟entitat pel seu XXVè aniversari 1967-1992. 
(04/1992). 
-Nota de l‟entitat als socis per informar del 13è Juguem Cantant, que es la trobada dels 
cantaires més petitons de les Corals.(24/05/1992). 
-Nota de l‟entitat als nens/es per concretar els horaris del concert del XX aniversari de 
la Coral, s‟adjunten dues adhesius del esdeveniment.(5/06/1992). 
-Curs de direcció de Coral Infantil, informació de preus, llocs, horaris, etc... (08/1992) 
-Nota de l‟entitat als nens/es  Supergrans per felicitar-los per passar de nivell. 
(09/1992). 
-Nota de l‟entitat a tots els cantaires per comunicar-les la data, el lloc i l‟hora del proper 
concert de Nadal. (30/11/1992). 
-Participació de la Coral Infantil Els Matiners al Festival Europeu de Cors Infantils a 
Namur (Bèlgica) horaris, concerts, acollides, esbarjo,plànols, guies, petits records. 
S‟adjunta una felicitació de Nadal.(14/12/1992). 
-Nota de l‟entitat als pares del grup dels petits, informant-los d‟una activitat que es 
realitzarà el cap de setmana amb altre coral infantil, Rodamont de Sabadell, al Parc de 
Can Buixeres.  
-Nota de l‟entitat amb Activitats previstes fins a final de curs. Cor Maixata (16/04/1993) 
-Nota de l‟entitat als Matiners per concretar l‟activitat de la  trobada de Corals Infantils  
a Cervera.(22/05/1993). 
-Full manuscrit per l‟activitat de la Trobada a Cervera, per la cantada de Bruel de 
l‟Estany.(05/1993). 
-Nota de l‟entitat explicant als socis la gravació de la cantata “El bruel de l‟estany” amb 
el lloc d‟assaig i mes detalls manuscrits. (12-13/06/1993). 
-Propaganda de l‟entitat presentant  les seves activitats, horaris i demès per fer nous 
socis.(1993). 
-Full Informatiu de l‟entitat Octubre/1993. 
-Nota de l‟entitat als matiners convocant-los a un cap de setmana de treball a Sant Pol. 
(13-14/11/93). 
-Felicitació de Nadal a l‟entitat del professorat. (1993). 
-Nota de l‟entitat als Matiners Grans i Super/Grans donant-los les darreres instruccions 
de cara a la seva participació en el programa “Tres senyores i un senyor” de 
TV3.(10/12/1993). 
-Relació de cantaires participants a “Tres senyores i un senyor” de TV3 (13/12/1993).  
-Llistat de cantaires “Els Follets” per l‟activitat d‟intercanvi a l‟Hospitalet.(14/02/1994). 
-Missatge de l‟entitat per tota la Coral, amb les diferents activitats previstes per cada 
grup, petits, mitjans, grans i supergrans.(15/02/1994). 
-Nota de l‟entitat a tots els matiners per un canvi de lloc d‟un concert. (24/02/1994). 
-Ginkana per l‟Hospitalet, activitat esportiva pels nens/es de les Corals, s‟adjunten 
totes les probes, plànols, recorreguts, etc...(27/02/1994). 
-Butlleta de la Parròquia St. Pius Xè a omplir per altres corals per participar en 
“Juguem Cantant”.(14/03/1995). 
-Fitxes i llistat  omplertes pels nens/es de l‟entitat per l‟activitat d‟intercanvi amb altre 
coral de Ripoll. (26/03/1994). 
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-Diploma concedit a Nuria Balcells com a 3er premi de la Ginkama Núria. (16/04/1994). 
-Record de l‟intercanvi amb la Coral Els Follets de Ripoll.(16/04/1994). 
-Nota de l‟entitat a tots els cantaires per concretar l‟organització de feines de l‟activitat 
del 15è Juguem Cantant. (7/05/1994). 
-Comunicat de l‟entitat sobre 15è Juguem Cantant, trobada dels cantaires més petits 
del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, activitat a la que hi participen 300 
cantaires de 5 a 7 anys d‟edat de Corals del Baix Llobregat.(7/05/1994). 
-Nota de l‟entitat als socis per detallar les activitats que es realitzaran a la Trobada de 
Corals a Calafell.(14/05/1994). 
-Cartell del Concert que realitzarà la Coral Els Matiners a l‟Auditori Barradas. 
(17/06/1994). 
-Programa d‟arxiu de l‟entitat per assajos dels nens/es. (17/06/1994).  
-Recordatori de l‟entitat a tots els socis del Final de Curs, concerts i 
sopars.(17/06/1994). 
-Nota dels Matiners per venda de cava, amb preus i detalls per la venda.(12/1994). 
-Intercanvi amb la Coral “Chorus Angelus” de Praga amb la Coral Els Matiners, llistes, 
telèfons, activitats, etc...(1/02/1995). 
-Intercanvi amb la coral “Chorus Angelus” de Praga Organització-Resum de l‟activitat. 
(1/02/1995). 
-Nota de l‟entitat a tots els Matiners per resumir les properes activitats, concerts i 
trobades. (1-04-1995). 
-Nota a tots els socis de l‟entitat per informar de l‟activitat del 16è. Juguem Cantant i de 
la 16èna trobada de Corals Infantils de Catalunya.(22/04/1995). 
-Comunicat important de l‟entitat a tots els Matiners, assajos i concerts de la XII 
Setmana de Cant Coral de l‟Hospitalet. S‟adjunten les cançons del 
esdeveniment.(28/04/1995). 
-Nota de l‟entitat als cantaires per convidar-los a un petit esmorzar i un concert 
intern.(20/05/1995). 
-Nota de l‟entitat, els Super-Grans de la Coral Els Matiners us conviden al concert de fi 
de curs.(17/06/1995).  
-Nota de l‟entitat als Matiners per fer l‟assaig del concert  de Nadal a l‟església del 
Centre.(23/12/1995). 
-Nota de benvinguda de l‟entitat a tots els cantaires i llistat d‟instruments per que 
poden escollir-los, dates dels propers assajos.(13/01/1996). 
-Nota a mà de l‟entitat informant dels horaris, dies i lloc per la visita a l‟orquestra 
sifònica de Barcelona que faran els matiners.(27/01/1996). 
-Nota de l‟entitat als matiners amb el ordre i les  cançons que cantaran a l‟activitat de 
Vilassar de Dalt. (28/01/1996). 
-Comunicat de l‟entitat als Cantaires per informar-los de les activitats que es faran al 
25 aniversari. (23/02/1996). 
-Recordatori de l‟entitat als cantaires que participaran a l‟activitat del concert a 
Fundació Companys Socials.(29/02/1996).  
-Nota de l‟entitat als matiners per comunicar-los el concert de Fundació Companys 
Socials i un proper concert al Centre Aragonès de Sarrià. S‟adjunta el programa de 
l‟acte.(16/03/1996). 
-Agenda d‟activitats Matiners, amb les properes sortides  i trobades. (30/03/1996). 
-Informacions Generals de l‟entitat als associats.(3/04/1996). 
-Comunicat de l‟entitat als cantaires per informar-los de les dues darreres activitats 
previstes per l‟entitat.(27/05/1996). 
-Sortida a Sant Pol, activitat que realitza l‟entitat durant un cap de setmana.(4-
5/11/1996). 
-Partitures de l‟entitat amb motiu del 25è aniversari.(14/12/1996). 
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-Programa pel cap de setmana amb l‟Orfeó de Sants i Coro Adagio de Encarnación 
(Paraguay).(14-16/03/1997). 
-Viatge a Àustria, activitat que realitza l‟entitat amb l‟intercanvi amb altres Corals.(4-
10/04/1998).  
-Nota de l‟entitat a tots el pares i cantaires per  informar-les de punts molt importants 
de cara a l‟organització de la Trobada de Corals Infantils, horaris i altres 
anotacions.(05/1997). 
-Viatge a França (Thuir) itinerari, preus, estades, permisos, etc... tota la documentació 
necessària per l‟activitat de la IIª Trobada de Corals a Thuir.(3-6 /07/1997). 
-Plànol de l‟entitat d‟alguna activitat realitzada a Begues.(9/03/1998). 
-Activitats i horaris de la Coral Els Matiners i  Cor Dènia  durant l‟acollida dels cantaires 
austríacs. S‟adjunten telèfons, domicilis etc... ( 21 al 25/10/1998). 
-Nota de l‟entitat del Sopar que es fa per els Cantaires Austríacs, llista per cada família 
dels socis que cal portar per l‟acte.(24/10/1998). 
-Intercanvi amb la “Escolania San Francisco Javier” amb Els Matiners, viatge a 
Santiago de Compostela, activitat de l‟entitat, horaris, arribades, etc...(18/03/1999). 
-Nota de l‟entitat de l‟activitat d‟intercanvi amb la “Escolania de Sant Francisco Javier” 
darreres informacions. S‟adjunten telèfons, i dades d‟interès.  (23/03/1999). 
-Acollida de la “Escolania de San Francisco Javier” per part de la Coral Els Matiners, 
activitat d‟intercanvi de diferents corals, arribades, excursions, activitats, 
etc...(25/02/2000).  
-Activitat d‟intercanvi de Corals, viatge dels Matiners a Polònia, itinerari, preus, llistats, 
telèfons, etc...(8/04/2000).  
-Gravació de la cantata “Concert Desconcertant” activitat realitzada per els nens/es de 
l‟entitat.(2001). 
-Part de l‟organització a càrrec dels Matiners, per l‟activitat del “Juguem Cantant” que 
es farà a l‟Hospitalet.(5/5/2001). 
-Itinerari de l‟activitat d‟intercanvi de corals amb l‟acollida de la Coral Scherzo de 
Polònia realitzat per l‟entitat.(20/08/2001). 
-Llistat per les famílies de l‟entitat dels àpats necessaris pel Sopar de acomiadament 
de la Coral Polonesa.(9/09/2001). 
-Nota de l‟entitat a tots els participants a les activitats de la 37ª Trobada de Corals 
Infantils pel tema de les entrades, preus, reserves. S‟adjunten 4 entrades.(23/05/2004). 
 
Correspondència: 
-Carta als pares per convidar-los al concert Nadalenc  que serà el segon que fa la 
Coral.(4/12/1972). 
-Carta de Orfeó Català Lleidatà en resposta a una carta de l‟entitat demanant-los ajuda 
i una partitura que s‟adjunta.(1974-1978). 
-Carta de l‟entitat als pares per informar-los de la trobada de corals infantils que es farà 
a Mataró, activitat a la que hi participen nens de 7 a 14 anys de totes les corals. 
(05/1974). 
-Carta als pares per informar-los de la 14ª Trobada de Corals Infantils i de les diferents 
activitats que es duran a terme durant 2on Juguem Cantant. (21/03/1981). 
-Carta de la Coral Xalesta a l‟entitat i tots els seus membres per informar-los i 
convidar-los al seu Xè aniversari, amb totes les seves activitats previstes per aquest 
motiu. (03/1983). 
-Carta als socis per informar-los de una sortida de pares, activitat que realitza l‟entitat 
per fer germanor amb tots els cantaires i familiars. (24/01/1986). 
-Carta notificant als pares la 7ª Trobada del Juguem Cantant i les totes les activitats 
del dia de les que gaudiran els nens/es .(22/03/1986). 
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-Carta de l‟entitat al Cap de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet per tramitar un permís 
d‟aparcament per l‟autocar de una Coral  convidada per l‟entitat per l‟activitat 
d‟intercanvi de Corals .(20/02/1989). 
-Carta de la Directora dels Matiners a la Directora d‟altre Coral d‟Anglaterra per fer una 
activitat d‟ intercanvi d‟entitats. (17/01/1990). 
-Carta de la Directora de l‟entitat donant les gràcies per  la visita de la seva col·lega 
anglesa a Barcelona el proper febrer. (21/01/1990).  
-Carta de Rectificació per la 23ª Trobada de Corals, per canvi de dia de l‟activitat. 
(3/04/1990). 
-Carta als matiners  convocant al XIXè curs de l‟entitat, activitat  per formar directors a 
les diferents categories de cantaires . (16/09/1990). 
-Carta convocant a tots els pares a la reunió de començament de curs i els temes a 
tractar. (13/11/90). 
-Carta de convocatòria a la reunió  als pares de tots el Matiners per parlar del 20è 
Aniversari de l‟entitat.(23/05/1991). 
-Carta informativa als socis del començament del 20è aniversari de l‟entitat, amb totes 
les activitats  i assajos previstos per l‟esdeveniment. (8/06/1991). 
-Carta  a totes les persones que d‟alguna manera han estat o segueixen estant 
relacionades amb la Coral,  per informar de la celebració del 20è Aniversari de l‟entitat 
i com a primera proposta fer un concert on hi participin tots. (09/1991). 
-Carta als Directors de les diferents escoles de l‟Hospitalet per fer propaganda de la 
Coral i que s‟inscriguin a l‟entitat. (14/09/1991). 
-Carta comunicant el nou curs 1991-1992 i que coincideix amb el XXè aniversari de 
l‟entitat. (19/09/1991). 
-Carta als socis  per la reunió del proper 8/10/1991 per tractar temes relacionats amb 
l‟aniversari de la Coral. (5/10/1991). 
-Carta de la Directora de l‟entitat a un Diari per expressar el seu descontent amb una 
marca de joguines, que sempre fa els seus anuncis en castellà a TV3. (24/11/1991).  
-Carta  a tots els que han estat directors de l‟entitat convidant-los  al concert de 20è 
aniversari de Coral. (12/1991). 
-Carta  de convocatòria a la reunió de pares del proper 16/01/92 per tractar temes de 
renovació de càrrecs, activitats previstes i viatge a Dinamarca.( 11/01/1992). 
-Carta de l‟entitat als pares amb motiu de la 25ª Trobada del SECRETARIAT.  Inclou 
resguard per demanar entrades i acolliment de cantaires de corals de fora de 
Barcelona. (25/01/1992). 
-Carta de convocatòria per una reunió de pares  per tractar l‟activitat d‟intercanvi, el  
viatge a Dinamarca. (17/02/1992). 
-Carta de reunió per als pares dels cantaires que aniran de viatge a Dinamarca per 
informació del Viatge i de l‟activitat. (22/03/1992). 
-Carta de Benvinguda de la Coral de Dinamarca als Matiners durant l‟activitat 
d‟intercanvi, s‟adjunta  tot el resum de l‟estada de l‟entitat, amb concerts, menjars, 
acolliments, esbarjo, etc...(13-15/04/1992). 
-Carta d‟agraïment per el suport i per la subvenció rebuda per dur a terme el intercanvi 
amb la coral de Dinamarca. S‟adjunta Resum d‟activitats a Dinamarca. (04/1992). 
-2 cartes de cantaires de Dinamarca (Aaby kirke)  adreçades a cantaires dels Matiners, 
escrites amb anglès.(04/1992).  
-Nota recordatori als Matiners de l‟actuació a l‟auditori de la Caixa, horari i 
indumentària. (8/05/1992). 
-Carta adreçada a la Directora de l‟entitat del Centre de Formation Artistique Choeur 
d‟Enfants de Wallonie , Namur (Belgique) convidant-los al Festival Europeu. 
(25/05/1992). 
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-Nota a tots els socis de l‟entitat per  informar del Resum d‟activitats que es proposen 
fer a Bèlgica. (17/08/1992). 
-Carta de benvinguda  de l‟estiu i convocatòria a reunió de pares el proper 22/09/92.                    
(09/1992). 
-Carta de Sol·licitud de instal·lacions per dur a terme Concert de Nadal, adreçada al 
Director de Casal Cívic Gornal. (5/12/1992). 
-Carta de agraïment al Sr. Francesc Molina de Benestar Social de l‟ajuntament de 
l‟Hospitalet per la seva tasca i recolzament amb l‟entitat i felicitació de les festes de 
Nadal. (5/12/1992).   
-Carta de la Coral “La Cigale de lyon” a l‟entitat per confirmar la seva Asistencia a 
l‟activitat d‟intercanvi de Corals. (28/12/1992). 
-Carta  per agrair i felicitar als pares que van participar a la Trobada de Cors Infantils a 
Namur (Bèlgica) i informació  de les properes activitats previstes pel curs. 
(16/01/1993). 
-Carta  de  convocatòria de reunió per parlar del  nou Local. (4/02/1993). 
-Carta a tots els pares per començar a preparar  l‟activitat de “La Sortida de Pares”. 
(13/02/1993). 
-Carta als matiners per comunicar l‟activitat d‟intercanvi  amb la Coral CORO 
PSALLITE de Vitòria i la data del concert. (10/03/1993). 
-Carta als pares dels Cantaires petits per informar-los de las Trobades “Juguem 
Cantant”  que es realitzaran a Sant Vicenç dels Horts  i totes les activitats que es duran 
a terme. S‟adjunta el plànol  de situació. (27/03/1993). 
-Carta als socis informant-los de la XXVI Trobada de Corals a Cervera i els preparatius 
necessaris per l‟activitat. (27/03/1993). 
-Carta als pares  amb informació del concert de l‟auditori de La Caixa. (24/04/1993). 
-Carta a tots els socis informant-los de les properes activitats  del mes de maig. 
(24/04/1993). 
-Informació als cantaires sobre la gravació del Bruel de l‟Estany, lloc de gravació, 
assaig, etc... (12/05/1993). 
-Carta de l‟entitat Informant a tots els components de l‟entitat de una 
festa+cantades+esmorzar final de curs. (12/06/1993). 
-Carta als matiners de informació del nou curs i preus de la quota de aquest any. 
(09/1993). 
-Carta de l‟entitat al Patronat Municipal de Cultura per demanar recolzament, espais, 
cadires, grades, i demès ajuda per l‟organització de l‟activitat del 13è Juguem Cantant 
que es dura a terme en l‟Hospitalet.(25/11/93). 
-Carta a tots els pares indicant els horaris de les actuacions de Nadal de tots els grups 
de l‟entitat. (1/12/1993). 
-Carta enviada per fax, al ajuntament Dpt. del Patronat de Cultura, per reclamar la 
resposta a la sol·licitud de recolzament que va demanar l‟entitat el passat mes de 
novembre‟93.(24/01/1994). 
-Carta de l‟entitat a totes les Corals participants a l‟activitat de Juguem Cantant de 
l‟Hospitalet, per convocar-les a una reunió el dia 4/03/1994, per tractar temes de 
l‟activitat.(14/02/1994). 
-Carta remesa per fax al Patronat Municipal de Cultura, per demanar una vegada més 
una resposta a la sol·licitud d‟ajuda per dur a terme l‟activitat de Juguem Cantant a la 
Ciutat. (15/02/1994). 
-Carta de l‟entitat adreçada al Patronat de Cultura de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per 
demanar les instal·lacions de l‟Aula de Cultura de Sant Josep, per dur a terme un 
Concert. (22/02/1994). 
-Carta remesa per fax al Departament de Cultura per tornar a demanar, grades i 
cadires per l‟activitat del Juguem Cantant, que es farà a l‟Hospitalet de Ll. (8/03/1994). 
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-Carta de l‟entitat adreçada al Dpt. de Benestar Social  demanant per l‟activitat del 
Juguem Cantant,  instal·lacions d‟escoles properes al lloc on es farà el concert  i 
detalls per regalar als representants de les 18 Corals participants al 
esdeveniment.(8/03/1994). 
-Carta de l‟entitat a Tecla Sala per demanar pressupost del lloguer de grades i cadires 
per l‟organització de la trobada de corals a l‟Hospitalet.(20/03/1994). 
-Carta de l‟entitat a Cavall Fort per demanar espònsor dels seus productes per regalar 
als cantaires participants a l‟activitat del Juguem Cantant.(20/03/1994). 
-Carta de l‟entitat al Dpt. de Benestar Social per demanar ajut econòmic per dur a 
terme l‟activitat de la Trobada de Corals denominada Juguem Cantant. S‟ajunta 
pressupost estimat per la celebració.(22/03/1994). 
-Carta del Consorci per a la Normalització lingüística  a l‟entitat per comunicar el seu 
canvi d‟adreça. (03/1994). 
-Carta de l‟entitat a la Societat Nestlé per demanar espònsor dels seus productes per 
regalar als cantaires participants a l‟activitat del Juguem Cantant.(31/03/1994). 
-Carta de l‟entitat al Corte Inglés per demanar algun obsequi per regalar als cantaires 
participants a l‟activitat del Juguem Cantant.(31/03/1994). 
-Carta de l‟entitat a Edicions B-Còmics per demanar espònsor dels seus productes per 
regalar als cantaires participants a l‟activitat del Juguem Cantant.(31/03/1994). 
-Carta de l‟entitat a la Vanguardia per demanar algun obsequi per regalar als cantaires 
participants a l‟activitat del Juguem Cantant.(31/03/1994). 
-Carta de l‟entitat a la Empresa Xupa-Xups per demanar espònsor dels seus productes 
per regalar als cantaires participants a l‟activitat del Juguem Cantant.(31/03/1994). 
-Carta de l‟entitat a tots els grups de cantaires per  convocar una reunió de pares per  
organitzar l‟activitat del Juguem Cantant del que son amfitrions.(9/04/1994).  
-Carta de l‟entitat al Gremi de Flequers  per demanar espònsor dels seus productes 
per regalar als cantaires participants a l‟activitat del Juguem Cantant.(11/04/1994). 
-Carta de l‟entitat a l‟empresa Fleer Española, S.A. per demanar espònsor dels seus 
productes per regalar als cantaires participants a l‟activitat del Juguem 
Cantant.(11/04/1994). 
-Carta de l‟entitat a la Delegació de R.E.N.F.E. per demanar descomptes pels nens/es 
per l‟activitat d‟intercanvi amb l‟entitat de Ripoll. S‟adjunta fulla manuscrita amb horaris 
i esborrall. (16/04/1994). 
-Carta de l‟entitat a la Guardia Urbana de l‟Hospitalet per demanar servei de vigilància 
als nens/es, durant els trasllats de la fàbrica Tecla Sala fins a l‟Escola Pau Casals i 
tornada a la fàbrica. (20/04/1994). 
-Carta de l‟entitat al Gremi de Forners Artesans  per agrair el obsequi dels seus 
productes.(30/04/1994). 
-Carta de l‟entitat convidant al Sr. Gonzalo Marcos, del Patronat de Cultura de 
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet al Concert que es celebrarà amb motiu del 15è Juguem 
Cantant a l‟Hospitalet.(30/04/1994). 
-Carta de l‟entitat convidant al Sr. Alcalde de la Ciutat de l‟Hospitalet al Concert  que es 
celebrarà amb motiu del 15è Juguem Cantant a l‟Hospitalet.(30/04/1994). 
-Carta de l‟entitat  a l‟empresa Molimaket per que els expliquin la distribució de les 
cadires, files, passadissos, etc... per situar-se i organitzar-se millor.(30/04/1994). 
-Carta a totes les Corals participants al 15è Juguem Cantant adjuntant el conte que 
enllaça les cançons  que estan aprenent de la cantata del cuc.(05/1994). 
-Carta de l‟entitat convidant al Sr. Francesc Molina i Núñez del Dpt. de Benestar Social 
de la Generalitat de Catalunya al Concert que es celebrarà amb motiu del 15è Juguem 
Cantant a l‟Hospitalet.(2/05/1994). 
-Carta de l‟entitat als cantaires per fer-los arribar uns quants missatges importants, 
referents a les activitats de la Coral.(13/05/1994). 
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-Carta de l‟entitat  adreçada al Sr. Honorio Blasco per demanar-li  l‟Auditori Barradas 
per fer un concert  amb la Coral Infantil Els Matiners.(22/05/1994). 
-Carta de notificació als Matiners per informar-los de canvi i diversos 
comunicats.(28/05/1994). 
-Carta de l‟ajuntament a l‟entitat confirmant un canvi d‟horari a l‟auditori 
Barrades.(3/06/1994). 
-Carta de l‟entitat als cantaires per donar-les la benvinguda de l‟estiu al nou curs i 
informacions varies de les activitats previstes, intercanvis, concerts, convocatòries, 
etc...(28/08/1994). 
-Carta als pares convocant-los a una reunió per explicar els projectes del curs i la 
valoració del curs passat.(1/10/1994). 
-Carta remesa per fax a l‟atenció de la Hermana Carmen per canviar la data de 
gravació a un altre dia. (14/11/1994). 
-Carta de l‟entitat al tots els cantaires per informar-los de la cantada de Nadal i demès 
activitats previstes.(17/12/1994). 
-Carta de l‟entitat als pares per informar de l‟activitat d‟intercanvi de la Coral que 
aquest any es farà a Txèquia, del 7 al 14 d‟abril. S‟adjunten telèfons i adreces.  
(11/02/1995).  
-Carta de l‟entitat als pares i mares del grup dels petits cantanires, per informar-los de  
l‟activitat del Juguem Cantant,  que es una trobada de nens petits  de 4 a 6 anys on 
passen un dia preparant el concert que a la tarda oferiran als pares. (18/03/1995). 
-Carta de l‟entitat a tots els cantaires per desitjar-los  unes bones vacances de 
Setmana Santa i recordatori de les activitats previstes d‟abans de marxar. (1/04/1995). 
- Carta de l‟entitat a tots els Matiners amb comunicats importants de assajos, concerts 
i trobades varies de tots els grups, grans, supergrans, noies Maixata, mitjans i petits. 
(28/04/1995). 
-Convocatòria i recordatori de la reunió de pares del proper 26/10/1995 per la 
renovació de la junta, etc... (20/10/1995). 
- Carta de l‟entitat convidant als pares i familiars a gaudir dels diferents actes  del 25è 
aniversari  de la Coral. (11/1995). 
-Carta als pares comunicant-los  que el grup de petits queda temporalment suspès per 
manca de cantaires. (9/03/1996). 
-Carta adreçada al Cap de Servei de Cultura de l‟ajuntament de l‟Hospitalet amb motiu 
de sol·licitar  l‟auditori Barrades per una exposició pel 25è Aniversari de l‟entitat. 
(11/03/1996). 
-Carta als Cantaires i familiars per demanar-los material fotogràfic, vídeos, etc per 
realitzar un  muntatge per l‟ Aniversari de l‟entitat. (03/1996). 
-Carta de la Coral Xic Estel de Vilassar de Dalt a l‟entitat per informar-los dels llocs que 
romandran oberts i per tant podran visitar durant l‟activitat de Trobades de Corals  del 
dia 21 d‟abril. S‟adjunta plànol amb l‟itinerari. (23/03/1996). 
-Carta de la Coral Xic Estel de Vilassar de Dalt a l‟entitat per donar els últims retocs de 
la Trobada, s‟adjunten croquis, plànols, itineraris de la ciutat i aprofiten per demanar a 
l‟entitat dels Matiners informació de la ciutat de l‟Hospitalet.(25/03/1996).  
-Carta de l‟entitat a l‟Empresa Cases d‟autocars per indicar el lloc de recollida dels 
nens/es pel viatge a Sant Pol de Mar (Vilassar de Dalt), per l‟activitat de la Trobada de 
Corals. (16/04/1996). 
-Carta de l‟entitat als cantaires per donar les dades de les dues darreres activitats que 
es faran durant aquest curs.(27/05/1996). 
-Carta de l‟entitat als Matiners informant del començament de curs, indicant activitats, 
horaris, calendari de concerts, etc...(7/09/1996). 
-Carta als pares convocant-los a l‟assemblea de pares i mares del proper 23/10/1996 
al local de l‟entitat. S‟adjunta nota manuscrita d‟assistents.(23/10/1996). 
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-Carta als cantanires i ex-cantaires de l‟entitat per informar-los dels diferents actes que 
es duran a terme durant el mes d‟octubre. (14/12/1996). 
-Carta de la comissió d‟Allotjament als pares dels cantaires de l‟entitat per informar-los 
de la XXXà Trobada General que es realitzarà a Barcelona i dels esdeveniments que 
es duran a terme durant tot el dia, igualment es demana ajut per allotjar als cantaires 
que venen de fora de Barcelona. (3/02/1997). 
-Carta de la Coral Infantil de Palafrugell adreçada a l‟entitat per donar-les la 
benvinguda  a la seva ciutat per  fer l‟activitat del Juguem Cantant, s‟adjunten plànols 
de Palafrugell, itineraris de l‟estada, cal portar, etc... (15/03/1997). 
-Carta de la Empresa Nutrexpa, s.a. a l‟entitat per participar al concurs de versionar la 
cançó del “Cola Cao”, s‟adjunta partitura i  bases del concurs.(27/08/1997).  
-Carta de convocatòria a la reunió de pares i mares amb motiu de informar de novetats 
pel curs 97/98. (11/10/1997). 
-Carta als pares per la reunió del proper 21/10/1997 amb motiu de la Sortida de Treball 
pels cantaires i de Gresca pels pares. (18/10/ 1997). 
-Carta de l‟entitat als cantaires i pares per informar de la sortida del cap de setmana al 
Castell de Corbera, activitat de Treball i esbarjo per tal de preparar el programa de 
Nadal.(15/11/1997). 
-Carta als Matiners per informar-los de l‟assaig general pel concert de Nadal. 
S‟adjunten notes manuscrites.(13/12/1997). 
-Carta de l‟entitat als matiners per informar-los dels assajos extres per tal d‟acabar de 
preparar el repertori amb motiu del Viatge a Àustria, activitat d‟intercanvi amb altres 
corals. (3/1998). 
-Carta de l‟entitat als Matiners per comunicar-los el programa de la sortida a Begues a 
la casa de colònies Can Rigol per assajar i preparar l‟activitat d‟intercanvi amb la Coral 
d‟Àustria. S‟adjunta un petit plànol de com arribar.(7/03/1998). 
-Carta de l‟entitat convocant als pares a una reunió amb l‟ordre del dia del Viatge a 
Àustria.(10/03/1998).  
-Carta de l‟entitat als pares i socis amb la planificació i últims detalls del viatge a 
Àustria, s‟adjunten telèfons i responsables dels diferents grups. (24/03/1998). 
-Carta de l‟entitat recordant als pares l‟activitat de la Trobada de Corals Infantils del 
proper cap de setmana 23 i 24 de maig/98 a l‟Espluga de Francolí.( 9/05/1998). 
-Carta de l‟entitat als cantaires i les seves famílies per preparar l‟activitat d‟intercanvi 
amb la Coral dels nenes/es Austríacs i acollir-los a les seves cases. (16/05/1998). 
-Carta de l‟entitat als pares per confirmar el punt de trobada per la sortida del cap de 
setmana a l‟Espluga de Francolí. (16/05/1998). 
-Carta de l‟entitat als pares per informar-los que el 20 de juny s‟acaba el curs amb una 
festa-xocolatada per a tots els cantaires.(6/6/1998). 
-Carta de l‟entitat a tots els cantaires per donar-les la benvinguda al nou curs i les 
convocatòries del curs Coral.(19/09/1998). 
-Carta de l‟entitat a tots els Matiners per informar-los de les activitats més importants 
que s‟apropen, concerts, etc...(27/11/1998).  
-Carta de l‟entitat a tots els socis per parlar de l‟activitat d‟ intercanvi amb l‟Escolania 
de San Fco. Javier de Santiago de Compostela.(16/01/1999). 
-Carta de l‟entitat als pares dels Matiners Mitjans, Grans i Supergrans per convocar-los 
a una  reunió  per tractar el tema de l‟activitat d‟intercanvi de corals, els assajos pel 
concert a Santiago de Compostela i preparar l‟acollida i les activitats dels cantaires 
gallegs. S‟adjunta nota manuscrita d‟assistents.(6/02/1999). 
-Carta als socis amb les activitats previstes per l‟activitat del XXè Juguem Cantant, 
assajos, concerts, etc...(1999). 
-Carta de l‟entitat a tots els matiners  per anunciar-los de les activitats que queden fins 
al final de curs.(24/04/1999). 
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-Carta de l‟entitat als Matiners fent un resumen del viatge i l‟acollida dels Austríacs, del 
proper concert de Nadal i dades importants de properes activitats de l‟entitat. (10/99). 
-Carta de la Coral Scherzo a la Directora de l‟entitat per demanar informació sobre la 
coral Els Matiners, per la propera activitat del Festival Europeu a Polònia.(3/11/1999). 
-Nota de l‟entitat als cantaires que van a Polònia, per recordar-los i concretar aspectes 
del viatge.(10/03/2000). 
-Carta de l‟entitat als pares dels Matiners per convocar-los a una reunió per parlar de 
l‟estat actual de la cora, activitats per aquest curs, elecció de membres de la junta de 
pares, etc... (9/11/2000). 
-Carta de l‟entitat als pares del grup dels petits , per informar-los de l‟estat actual de 
l‟activitat del Juguem Cantant a l‟Hospitalet i la part de l‟organització a càrrec dels 
Matiners.(3/3/2001). 
-Carta de l‟entitat als pares/mares i cantaires Matiners, per informar-los de la seva part 
de l‟organització en l‟activitat del Juguem Cantant a la nostra ciutat.(18/03/2001). 
-Carta de l‟entitat al Sr. Regidor de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat per 
convidar-lo a l‟activitat del XXII edició del Juguem Cantant de Catalunya.(28/03/2001). 
-Carta de l‟entitat al Sr. Director i Claustre de professors del I.E.S. Provençana donant-
los les gràcies per la seva col·laboració i per haver cedit els seus espais per dur a 
terme l‟activitat del 28è Juguem Cantant. (14/05/2001). 
-Carta de l‟entitat al Sr. Mario Sanz, Tinent d‟Alcalde de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet 
per donar-li les gràcies per la seva presencia i aportacions a l‟activitat del 28è Juguem 
Cantant.(22/05/2001). 
 -Carta de l‟entitat al Sr. Jose Antonio Artímez, Cap de Servei d‟Educació de 
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per donar-li les gràcies per la seva presencia i aportacions 
a l‟activitat del 28è Juguem Cantant.(22/05/2001). 
-Carta de la Coral dels Matiners al Sr. Regidor de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per 
convidar-lo a la recepció i concert que farà l‟entitat amb motiu de l‟activitat d‟intercanvi 
amb la Coral convidada de Polònia “Scherzo” . (12/07/2001). 
-Carta de la Coral dels Matiners al Sr. Alcalde de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per 
convidar-lo a la recepció i concert que farà l‟entitat amb motiu de l‟activitat d‟intercanvi 
amb la Coral convidada de Polònia “Scherzo” . (30/08/2001). 
-Carta de la Coral dels Matiners al Sr. José Antonio Artimez Cap del Servei de l‟Àrea 
d‟Educació i Cultura de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per convidar-lo a la recepció i 
concert que farà l‟entitat amb motiu de l‟activitat d‟intercanvi amb la Coral convidada de 
Polònia “Scherzo” . (30/08/2001). 
-Carta de l‟entitat als pares dels Matiners per convocar-los a una reunió per parlar de 
l‟Estat actual de la coral, activitats per aquest curs, calendari d‟assajos, etc... 
(27/10/2001). 
 
Documentació sense data: 
-3 partitures  de cant coral, Els vaixells de stienka raszin. 
-Pàg. de l‟equip  agraint als pares la col·laboració en la confecció d‟un llibret de 
cançons realitzat per la celebració del 20è aniversari. 
-Cançoner Projecte David Luis- Alfredo-Xavier Morlans, II Jornada Diocesana Palau 
Sant Jordi. 
-Cançoner Coral Els Matiners Cantijoc XXV aniversari SCIC. 
-Full de promoció de l‟entitat Els Matiners indicant dies, començament curs, lloc, grups, 
preus etc... 
-1 adhesiu Hit Radio BRUGGE 107.3 FM. 
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RELACIONS AMB ENTITATS I INSTITUCIONS (1971-2005) 

 
Secretariat Corals infantils de Catalunya. (SCIC) (1971-1998) 

 
Documents fundacionals del Secretariat: 
-Estatuts de la Federació “Secretariat de Corals Infantils de Catalunya”.(1993). 
-Estatuts del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. (25/01/1995). 
 

Documents d’organització interna del secretariat: 
-Relació de Corals Inscrites al Secretariat. (1971). 
-Circular  Nº 12  del Secretariat.(3/10/1971). 
-Curs per a Directors de Petits 22-23 febrer a Barcelona (1973). 
-Full informatiu- curs 72-73 Programes de Trobades a celebrar. (03/1973). 
-Circular Nº 19 del Secretariat.(02/1974). 
-Relació de Corals inscrites al Secretariat. (02/1974). 
-20ena  Trobada de Corals  del Secretariat, croquis del palau d‟esports per la distribució 
de les corals invitades, i llistat de corals participants.(13-14/06/1987). 
-Resum “parlem del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya 20è aniversari” 
(04/1987). 
-Resum de la reunió de Barcelonès a Cornellà. (8/06/1988). 
-Resum de la reunió per preparar la Trobada Intercomarcal de les Corals, s‟adjunta el 
llistat de Directors. (24/02/1989).   
-Acta de la Reunió  comarcal del Secretariat  a l‟Arc. (29/10/1989). 
-Llistat de Directors del Barcelonès-Baix Llobregat curs (1989/1990).  
-Full d‟inscripció a la 51º Jornada de Treball omplerta pels Matiners amb 
preu.(30/04/1993) 
-Full d‟inscripció al curs 93-94 del Secretariat. (1993). 
-27ena. Trobada de Corals Infantils, nota de Rosa Rafecas fen un petit resum del 
significat d‟una trobada de tants nens/es cantant alhora.(93/94). 
-Fitxa d‟arxiu musical de Secretariat, cançons diverses. (7/1994). 
-XXVIIIena. Trobada del Secretariat a Calafell, itinerari de l‟acte.(14/05/1995). 
-Llistat de corals associades al SCIC. (1995/1996).  
-Butlleta de les entitats que participaran a les diferents trobades que organitza el 
Secretariat.(1996). 
-Notes importants per al concert de la XXX Trobada de Corals Infantils de 
Catalunya.(11/1996). 
-Full d‟inscripció al SCIC per al Curs 1997-1998. (09/1997). 
-Resum de la reunió comarcal de 17 de setembre de 1997 amb l‟ordre del dia i 
pressupost del curs 1997/1998.(17/09/1997). 

 
Correspondència del Secretariat: 
-Carta del Secretariat confirmant l‟ inscripció a un curset anomenat Aprenguem a fer 
cantar!!! S‟adjunta itinerari i condicions de l‟ inscripció.(24/04/1972). 
-Carta de felicitació de l‟ Abadia de Montserrat al Secretariat de Corals Infantils de 
Catalunya per la seva 20ena. Trobada. (1987). 
-Carta del Secretariat als seus associats per informar de la primera reunió del curs, 
s‟adjunta resumen amb l‟ordre del dia. (6/12/1987). 
-Carta del Secretariat adjuntant el llistat de totes les corals inscrites, aprofiten per 
reclamar documentació no rebuda encara i consells pel Nadal.(28/12/1987). 
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-Carta del Secretariat recordant la reunió del proper 8/06/1988 per valorar les diferents 
activitats del curs. (26/05/1988). 
-Carta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) a l‟entitat per convocar-
los a una reunió amb motiu de les Jornades de Treball. (6/10/1988). 
-Carta del Secretariat adjuntat l‟acta de la primera reunió comarcal.(27/10/1988). 
-Carta del Secretariat en la que s‟adjunten les llistes del curs. (6/01/1989). 
-Carta del Secretariat als seus associats  informant-los de tots els temes que van 
tractar a la reunió del 29 de oct. S‟adjunta l‟acta de la reunió i el llistat de les corals 
juvenils del Barcelonès i Baix Llobregat. (4/12/1989).  
-Carta del Secretariat a l‟entitat per convocar-los a una reunió amb motiu de la 
Trobada Intercomarcal. (3/02/1989). 
-Carta del Secretariat, Demarcació Comarcal, per convocar a una reunió amb motiu de 
les diferents activitats del curs. (13/10/1989). 
-Carta del Secretariat convocant a tots els Directors  a St. Vicenç  de Castellet per una 
“reunió-assaig”(12/02/1990).  
-Carta del Secretariat per fer recordatori de la propera Jornada de Treball. 
(21/05/1990). 
-Carta del Secretariat als socis convocant-los a una reunió el proper 7 de Nov. 
(27/10/1990) 
-Carta del Secretariat  convocant a una reunió  el proper 14 d‟abril al Poble Espanyol 
per tractar el XIIè. Juguem Cantant. (14/01/1991). 
-Carta del Secretariat convocant a una reunió comarcal per tractar la 25à Trobada, 
s‟ajunten les llistes del curs. (2/02/1991). 
-Carta del Secretariat adjuntant les llistats i demès dades dels directors del curs del 
Barcelonès-Baix Llobregat, i recorda la propera data de la Jornada de Treball. 
(1990/1991). 
-Carta del Secretariat indicant tots els objectius previstos pel curs i convocatòria per la 
reunió per tractar aquest tema, s‟adjunta full d‟inscripció al Secretariat pels assistents. 
(6/10/1991). 
-Carta  convocant a la reunió comarcal del Secretariat  amb l‟ordre del dia pels 
projectes del proper curs. 15/10/1992.) 
-Carta del Secretariat comunicant del canvi de data de l‟activitat de les Jornades de 
Treball per que no coincideixin amb les eleccions generals  que seran el 6 de 
juny.(27/04/1993).  
-Carta del Secretariat convocant a l‟ultima reunió comarcal del curs amb caràcter 
d‟extraordinària  per tractar el tema de la Segregació Comarcal del Baix. (10/05/1993). 
-Carta del Secretariat convocant als socis a una reunió comarcal que serà l‟ultima amb 
la demarcació,  perquè explicaran com han quedat les divisions d‟aquests òrgans. 
(1993). 
-Carta de l‟entitat a tots els socis per explicar articles dels estatuts amb la finalitat de 
poder fer el canvi d‟estatuts amb l‟aprovació de tothom.(08/1993). 
-Carta del Secretariat  per informar sobre Intercanvis, circulars, enregistraments, 
enquesta del Secretariat que s‟adjunta per omplir per l‟entitat. (13/03/1994). 
-Carta del Secretariat per convocar a  una reunió amb referència l‟enquesta  del 
Comitè d‟investigació de la Consciència Social, que van omplir les Corals. 
(30/03/1994). 
-Carta del Secretariat per demanar mes compromís d‟assistència a les reunions 
comarcals. (11/05/1994) 
-Carta de convocatòria de Secretariat per la reunió del proper 20 de setembre. 
(10/09/1994). 
-Carta del Secretariat als socis per convocar-los a una reunió per tractar  els estatuts, 
quotes, etc... pel proper curs. (13/12/1994). 
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-Carta per recordar l‟acceptació del càrrec de cap comarcal d‟en Jaume Vilà, i recordar 
també d‟inscriure‟s per les properes Jornades de Treball de SCIC. (10/1995). 
-Carta de convocatòria urgent per tractar immediatament temes relacionats amb les 
activitats que es realitzaran a les  Trobades del Juguem Cantant. (15/11/1995). 
- Carta del Secretariat  als socis per la reunió que tindrà lloc el proper 25/11/1996 per 
tractar temes econòmics. (10/09/1996). 
-Carta del Secretariat als pares dels nens/es dels Corals  per dirigir-les  unes paraules 
amb motiu del XXXè aniversari. S‟adjunta fitxa d‟inscripció al SCIC. (Setembre/1996). 
-Carta del Secretariat  a l‟entitat Els Matiners per la Renovació de la subscripció a les 
circulars del Secretariat. S‟adjunta  d‟inscripció. (27/09/1996). 
-Carta del Secretariat anunciant les celebracions de les seves Jornades de Reflexió, 
que son trobades on s‟exposen experiències, opinions etc de tots els participants. 
(8/01/1997). 
-Carta del Secretariat  als components del COT, en la que  els demanen que passin 
per escrit les seves observacions sobre l‟ultima participació de la Trobada,   de cara a 
millorar les seves actuacions.(15/05/1997). 
 

Documents administratius i econòmics del Secretariat: 
-Butlleta per a la compra de material de la 24ª Trobada de Corals Infantils,  per omplir 
les entitats o particulars.(15/02/1991). 
-Díptic del Secretariat fent publicitat de les seves activitats, historia, objectius 
etc...(09/91). 
-Butlleta en blanc del Secretariat, per l‟activitat de cant de totes les corals infantils de 
13è Juguem Cantant, amb preus dels materials que es poden adquirir i notes a tenir en 
compte el dia de l‟activitat. (31/01/1992) 
-Butlleta en blanc del Secretariat, per l‟activitat de cant de totes les corals infantils de la 
25ª Trobada, amb preus dels materials que es poden adquirir i notes a tenir en compte 
el dia de l‟activitat. (31/01/1992) 
-Butlleta en blanc del Secretariat, per l‟activitat de cant de totes les corals infantils de la 
26ª Trobada, amb preus dels materials que es poden adquirir i notes a tenir en compte 
el dia de l‟activitat. (31/01/1993) 
-Butlleta de comanda de compacte amb les cantades l‟ocell Daurat i El Bruel de 
l‟Estany.(11/1993). 
-Butlleta de comanda de material de l‟arxiu del Secretariat. (1993) 
-Balanç de situació final del SCIC corresponent al curs (1994/1995)  
-Memòria  del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya,ponència presentada al II 
congrés de cultura popular i tradicional catalana. (03/1995). 
-Resum econòmic del curs 95-96 i pressupost extraordinari. (15/09/1995). 
-Imprès de comanda de material imprès curs 97/98.(12/1997). 
-Rebut a la Coral Els Matiners de 5000 pts. En concepte de Inscripcions. (7/06/1998). 
-Rebut a la Coral Els Matiners de 1.200 pts. En concepte de material de cantates, 
cançoners, etc...s‟adjunta nota manuscrita (14/11/1998) de cançoners 6.000 
pts.(17/10/1998). 
-Rebut a la Coral Els Matiners de 4000 pts. En concepte de Inscripcions. (17/10/1998). 
-Rebut Nº 67 emès a la Coral Els Matiners en concepte d‟inscripció al SCIC per  import 
13.650 pts.(17/10/1998). 
 -Rebut Nº 68 emès a la Coral Els Matiners en concepte de quota comarcal al SCIC 
per import 3.000 pts.(17/10/1998). 
Documentació sense data: 
-Fitxa sense omplir amb dades personals del nens/es de cada grup Coral. 
-Full d‟inscripció al curs del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya sense omplir. 
-Full d‟inscripció d‟intercanvi de Corals. 
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-2 fitxes de subscripció a la circular del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. 
 
Documents de les activitats dels Secretariat: 
-2 distintius de “XXIX Trobada de Corals Infantils de Catalunya”. 05/1996. 
-1 distintiu de “XXX Trobada de Corals Infantils de Catalunya”. 10/05/1997. 
-Un distintiu d‟una component de la XIV Trobada/Jornada de Treball de 
Ripoll.(13/03/1983).  
-Xè Juguem Cantant a Olesa de Montserrat, activitat organitzada pel Secretariat que 
consisteix en la trobada de totes les corals infantils associades per cantar.(7/05/1989). 
-46ª Jornada de Treball programa de la jornada i fitxa d‟inscripció. (20/09/ 1990). 
-Enquesta del Secretariat als seus socis per l‟organització d‟una celebració de 
l‟entitat.(11/1990). 
-Nota per als “Juguem Cantant” per incloure-hi uns cants nous al llistat.(14/04/1991). 
-un distintiu d‟una component del XII Juguem Cantant. (1991) 
-47º Jornada de Treball programa de la jornada . (2/05/1991.) 
-2 plànols guia d‟Olímpia a Barcelona commemoratius de 25è aniversari del 
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. 1967-1992.(1992). 
-XXV Trobada de corals infantils de Catalunya i normatives per l‟activitat, preus de les 
entrades, butlletes de comandes, etc... s‟adjunta nota per reclamar a les corals que no 
hagin enviat les llistes, per que les reenviïn urgentment.(15/01/1992). 
-Butlleta d‟inscripció a l‟activitat “Catalunya Canta” realitzada per Secretariat amb 
instruccions a tenir en compte.(19/01/1992). 
-13è Juguem Cantant, nota del Secretariat informant  que aquest any hi hauran 
simultàniament 2 activitats alhora i quines Corals aniran a cadascuna . (2/2/1992). 
-49ª Jornada de Treball programa de la jornada i fitxa d‟inscripció. (31/04/1992). 
-50ª Jornada de Treball  programa de la jornada i fitxa d‟inscripció. (7 i 8/11/1992). 
-Fitxa del Secretariat als seus associats per acollir nens d‟altres corals per dur a terme 
l‟activitat de  cant l‟ocell Daurat i El Bruel de l‟Estany. S‟adjunta llistat dels nens de la 
coral a acollir Infants alegres de Torelló.(22/05/1993) 
-52 Jornada de Treball programa de la jornada . 09/1993. 
-Cantates i suites de cançons de l‟arxiu del SCIC. Curs 1993/1994. 
-53 Jornada de Treball programa de la jornada. 04/1994. 
-54 Jornada de Treball programa de la jornada. 09/1994. 
-55 Jornada de Treball programa de la jornada. 05/1995. 
-Manifest de Solidaritat SCIC x Bòsnia. (1995). 
-2 invitacions a la 30ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya al Palau Sant 
Jordi.(11/05/1997). 
-57 Jornada de Treball programa de la jornada. 2/06/1996. 
-60 Jornades de Treball programa de les jornades. 11-12/10/1997. 
-2 distintius “28è Juguem Cantant” amb logo planetari. L‟Hospitalet. 5/5/2001. 
-2 distintius “28è Juguem Cantant” amb logo pilota. L‟Hospitalet. 5/5/2001. 
 

Correspondència relativa a les activitats del secretariat: 
-Carta a les famílies  indicant-les el dia i l‟hora definitiva de l‟activitat Juguem Cantant 
que es farà a St.Vincenç. Curs 1989-90. 
-Carta del Secretariat adjuntant el nou llistat de les corals inscrites i renovat i  també 
fotocòpia de full  del Saló de La Infància  amb els torns d‟estada.(10/12/1992). 
-Carta  del Secretariat als socis per comunicar-los el repartiment de les Corals que 
participaran entre els dos trobades de l‟activitat de cantades del Juguem Cantant que 
es celebraran al Barcelonès. S‟adjunta llistat de Directors de les Corals.(13/01/1993). 
-Carta del Secretariat comunicant una proposta d‟intercanvi i una petició de concert de 
la coral Zigor Txiki de l Pais Vasco.(27/01/1993). 
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-Carta del Secretariat adreçada als Matiners per anunciar l‟assaig de la Cantata “El 
Bruel de l‟estany” lloc, data, i hora.(5/03/1993). 
-Carta del Secretariat a les corals participant en les gravacions de les cançons per 
indicar llocs, horaris i dates.(05/1993). 
-Carta del Secretariat als Matiners per informar-les de la gravació de les cantates de 
l‟Ocell Daurat i el Bruel de l‟estany, s‟adjunta fitxa per acollir als cantaires que siguin de 
fora de Barcelona.(13/06/1993). 
-Carta del Secretariat per informar sobre el Saló de la infància, Juguem Cantant i 
Cantada de Nadal. (2/11/1993). 
-Carta a totes les Corals del SCIC  per enviar-les l‟horari de les Jornades de Treball. 
(26/09/1995). 
-Carta a totes les Corals per comunicar  el proper Homenatge que el Món Coral farà a 
Oriol Martorell. (09/1996). 
-Nota del Secretariat als Matiners per advertir-les on han d‟aparcar i com ho han de 
fer.(14/11/1996). 
-Carta del Secretariat als Directors de les entitats per informar-los de les diferents 
activitats d‟aquest curs, s‟adjunten llistats de coordinadors, equips comarcals així com 
les corals del SCIC del curs i les cantates i suites de cançons de l‟arxiu 
IV.(22/01/1997). 
-Carta de la Coordinació General i Secretaria de SCIC, amb indicacions i 
observacions, pels cantaires,  per la cantada El Timbaler del Bruc.(26/01/1997). 
- Carta del Secretariat  indicant el repartiment de les corals per anar al Juguem 
Cantant, que son trobades de corals infantils per cantar tots alhora. S‟adjunta full de 
voluntariat per fer d‟acomodadors al  Palau Sant Jordi. (17/02/1997). 
-Carta del Secretariat enviant als seus components, les darreres instruccions per la 
Trobada al Palau Sant Jordi. S‟inclou itinerari. (17/04/1997). 
-Carta del Secretariat als socis amb motiu del Homenatge al Mestre Enric Ribó, 
s‟indica horari,lloc, hora  de l‟acte.( 12/1997.) 
 

Documentació del Secretariat, sense data. 
-Subscripció a la Circular de Secretariat de Corals Infantils de Catalunya dos fulles de 
diferents formats. 
-Fitxa de components de les Corals, amb totes les dades. 
-Full d‟inscripció al curs del Secretariat. 
- Fitxa d‟intercanvi de corals. 
 
 

Relacions amb altres entitats (1996-1999) 
 
--Demarcació Barcelonès (1996-1997) 
-Carta informant a totes les Corals associades que aquesta demarcació es desfarà i 
explica com quedarà pel futur i com afectarà als associats. (08/1996). 
-Resum de la  reunió Comarcal  a St. Cugat. (19/10/1996). 
-Carta de la Demarcació del Barcelonès per fer arribar les darreres novetats als 
associats.(20/12/1996). 
-Resum de la Reunió Comarcal a St. Cugat s‟explica l‟ordre del dia i l‟homenatge a 
Enric Ribó (11/10/1997). 
-Carta als socis per presentar-se com nova entitat de la Demarcació del Barcelonès, 
s‟adjunta l‟acta de la reunió comarcal i la llista de totes les corals. (7/12/1997). 
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--Nova Coral Infantil Nova Cervera (1993)  
-Carta  amb primers apunts sobre una trobada que prepara el SCIC. (02/1993). 
-Carta per indicar lloc de la trobada amb horaris i demès. (05/1993). 
-Carta per trobar-se tots els directors per l‟organització de la Trobada a Cervera per 
cantar “El Bruel de l‟estany”.(23/05/1993). 

 
--Coordinadora d’entitats corals de l’Hospitalet (1999) 
-Full informatiu intern Núm.1, resum de la reunió del dia 6 de setembre de 1999. 
(20/09/1999). 
 

--Coral infantil Xerinola (1993) 
-Normativa del 14è Juguem Cantant a St. Vicenç dels Horts, activitat de trobada 
general de Corals Infantils. (02/03/1993). 
-Carta a totes les Corals participants als Juguem Cantant, per enviar-les les darreres 
instruccions per la celebració.(18/04/1993). 
 

--Corals Juvenils de Catalunya (CJC)(1993) 
-Tríptic explicatiu de l‟entitat (1993). 
 

--Federació Catalana D’Entitats Corals (FECC) (1993-1994) 
-Tríptic explicatiu de l‟entitat amb butlleta d‟inscripció.(1993-1994) 
 
 

Relacions amb Institucions (1991/1995) 
 

--Diputació de Barcelona (1991) 
-Llistat d‟ajuntaments on s‟ha enviat el dossier de la Federació Catalana d‟entitats 
Corals.(19/06/1991). 
 

--Generalitat de Catalunya(1995) 
-Carta del Dpt. de Cultura adjuntat el programa d‟actes de l‟àmbit de Música tradicional 
que es celebrarà a Vilanova i la Geltrú dins del marc del II CONGRÉS DE CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL CATALANA(12/1995). 
 
 
 

CAPSA 81:  
 
HEMEROTECA (1987-2005) 
-AQUÍ, Nº 536. 25/10 al 31/10/96. 

-Avui del Diumenge “Lanzarote: aire i foc”. Barcelona, 4 de Gener del 1987. 

-2 exemplars de Coral Els Matiners NOVEMBRE/1993. 

-2 exemplars de Coral Els Matiners DESEMBRE/1993. 

-Exemplar de Coral Els Matiners GENER/1994. 

-Exemplar de Coral Els Matiners FEBRER/1994. 

-2 exemplars de Coral Els Matiners XXV Aniversari SETEMBRE/1995. 

-2 exemplars de Coral Els Matiners XXV Aniversari NOVEMBRE/1995. 
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-Circulars del Secretariat Núm. 67 Gener 1991. 

-Circulars del Secretariat Núm. 69 Abril 1991. 

-Circulars del Secretariat Núm. 70 Agost 1991. 

-Circulars del Secretariat Núm. 72 Desembre 1991. 

-Circular Núm. 14 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Gener 1984. 

-Circular Núm. 48 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Maig 1987. 

-Circular Núm. 49 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Juny 1987. 

-Circular Núm. 50 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Juliol 1987. 

-Circular Núm. 57 i 58 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Abril i Maig 1988. 

-Butlletí Núm. 61 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Octubre 1988. 

-Butlletí Núm. 68 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Juny 1989. 

-Butlletí Núm. 71 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Novembre 1989. 

-Butlletí Núm. 81 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Novembre(*) 1990. 

-Butlletí Núm. 82 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Desembre 1990. 

-Butlletí Núm. 83 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Gener 1991. 

-Butlletí Núm. 84 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Febrer-Març 1991. 

-Butlletí Núm. 85 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Abril 1991. 

-Butlletí Núm. 86 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Juny 1991. 

-Butlletí Núm. 87 FFCC Federació Catalana d‟Entitats Corals. Juliol, Agost i Setembre 

1991.  

-Xalesta Exprés Núm. 30. Novembre 1989. 

-Xalesta Exprés Núm. 33. Febrer-Març 1990. 

-Xalesta Exprés Núm. 39. Desembre 1990. 

-Xalesta Exprés Núm. 40. Gener 1991. 

-2 exemplars Xibricú 2002. Revista del SCIC  

-2 exemplars Xibricú 2003. Revista del SCIC 

-2 exemplars Xibricú 2004. Revista del SCIC 

-2 exemplars Xibricú 2005. Revista del SCIC 
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RECULLS  DE PREMSA 

-Chansons sans frontières.(sense data). 

-“Visite d‟une chorale catalane à Tourinnes-la-Grosse.Au roman.(Sense data). 

-“Els Matiners cantarán en una ciudad de Bélgica. El Periódico del 
Llobregat.29/03/1983. 

-“Corales Infantiles en Montjuïc”. El Periódico. 16/05/1983. 

-“Pujol, a la Trobada de Corals Infantils”. Avui.17/05/1983. 

-“Agenda Navideña” El Llobregat. 12/1986. 

-“XV Aniversario de la Coral Els Matiners”. La Vanguardia.19/12/1986. 

-“Quan sonen les veus des dels quatre anys”. El Llobregat. 1987. 

-“Més de 7.000 cantaires actuen diumenge en un macroconcert al Palau Sant Jordi”. 
Avui. 17/01/1991. 

-“Concert Desconcertant”.Avui. 16/03/1992. 

-“Spansk kor i Aaby” Aas.15/04/1992. 

-“El Concurs de Pessebres destaca per la seva originalitat”. La Coral Infantil Els 
Matiners, va oferir un concert coincidint amb el lliurament de premis. El Pont 
d’Esplugues. 01/2004. 
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-Xè  Aniversari Coral Xalesta 1973-1983. 

-2 exemplars “XVª Trobada Grups Intermedis de Catalunya” Palau de la Música 
Catalana. 1/04/1984. 

-2 exemplars “Ayudas a la Música y a la Danza” Ministerio de Cultura. Orden 
Ministerial del 22 de Febrero de 1988. 

-Livret d‟accueil. Ohey (France). 12/1992. 

-XXV Aniversari Parròquia Verge del Pilar. 05/1967-1992.  

-L‟Hospitalet de Llobregat guia del patrimoni històrico-artístic. 04/1996. 
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PROGRAMES DE MÀ I ALTRES PETITS FORMATS (1973-2005) 
 (Sol·liciteu-los pel Núm. de registre de la col·lecció de programes) 
 
-Programa “6ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”. Palau Municipal d‟Esports de 
Montjuïc, Barcelona. 7/05/1972. (Núm. reg.:7719) 
-Programa “Descobriu el goig de la Polifonia!!!” Diada de Cant Coral amb L‟Orfeó 
Lleidatà. Església del Monestir de Monges Benedictines de Sant Pere de les Puel·les, 
Barcelona. 28/05/1972. (Núm. reg.:7720) 
-Programa “1ª Trobada de Corals Infantils de Anoia i Penedès-Garraf” Igualada 
13/05/1973.(Núm. reg.:7721) 
-Programa “Concert de Sant Felip” Coral Joia, Coral Infantil de l‟Oratori de Gràcia. 
27/05/1973.(Núm. reg.:7722) 
-Programa “Concert de la Coral Sant Jordi” a l‟església parroquial de Sant Josep, 
organitza Associació de veïns Sant Josep. 30/05/1973.(Núm. reg.:7723) 
-Programa “Concert de Nadal” Corals Xalesta, Els Matiners i Grup  de Flautes 
Soldaura, Teatre del Centre Catòlic. 26/12/1973.(Núm. reg.:7724) 
-2 Programes “7ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya” Palau Municipal d‟Esports 
Mataró. 12/05/1974.(Núm. reg.:7725)  
-Programa “7ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya” Berga. 12/05/1974. (Núm. 
reg.:7726) 
-Programa “8ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”. Palau Municipal d‟Esports de 
Montjuïc, Barcelona. 11/05/1975.(Núm. reg.:7727) 
-Programa “9ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya” Benicarló, Castelló. 
2/05/1976.(Núm. reg.:7728) 
-Programa “1ª Trobada de Corals Infantils” Orfeó Enric Morera de l‟ateneu de Sant 
Just Desvern, Barcelona. 23/05/1976.(Núm. reg.:7729) 
-Programa “Concert de Nadal de les Corals Infantils de Barcelona i el Barcelonès”  
Església parroquial del Pi. 21/01/1978.(Núm. reg.:7730) 
-2 Programes “Trobada de Els Matiners i La Quitxalla 1978” L‟Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona. 5/03/1978.(Núm. reg.:7731) 
-Programa “Pasqua de Resurrecció” Coral Infantil Caramelles Golmes. 
26/03/1978.(Núm. reg.:7732) 
-Programa “11ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya” Olesa de Montserrat, teatre 
La Passió. 14/05/1978.(Núm. reg.:7733) 
-Programa “Concert de Nadal” a l‟Església de la Mare de Déu de Montserrat, 
Barcelona. 23/12/1978.(Núm. reg.:7734) 
-2 Programes “Xè Aniversari de la Coral Gatzara” Igualada. 3/03/1979.(Núm. reg.:7735) 
-Programa “3ª Trobada de Petits Corals Infantils”. Pavelló esportiu de Matadepera. 
3/06/1979.(Núm. reg.:7736) 
-2 Programes “Trobada de les Corals Infantils” Església de Sant Josep, l‟Hospitalet de 
Ll. Barcelona. 2/03/1980.(Núm. reg.:7737) 
-Programa “4ª Trobada de petits de S.C.I.C” Sant Pol de Mar, 4/05/1980.(Núm. 
reg.:7738) 
-2 Programes “13ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya” Palau dels Esports de 
Barcelona. 11/05/1980.(Núm. reg.:7739) 
-2 Programes “14ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya” Barcelona. 
7/03/1981.(Núm. reg.:7740) 
-2 Programes “Concert Conjunt”, Pavelló Municipal de l‟Hospitalet. 5/04/1981. (Núm. 
reg.: 7976) 
-Programa “XIV Trobada de Corals Infantils dels SCIC” Teià, Barcelona. 
26/04/1981.(Núm. reg.:7741) 
-2 Programes “2on Juguem Cantant” Camp de Basquet, l‟Hospitalet de Llobregat. 
5/04/1981.(Núm. reg.:7742) 
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programes de mà 
-Programa “Concert de Nadal”. 13/12/1981.(Núm. reg.:7743) 

-2 Programes especials per la commemoració del Xè Aniversari de l'entitat, 1981. 
(Donació  de : Dolors Marín)  (* Núm. reg. :2038) 
-2 Programes “15ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”. Pavelló Cobert de les 
Escoles pies, Igualada. 25/04/1982.(Núm. reg.:7744) 
-Programa “3er Juguem Cantant” Llars Mundet, Vall d‟Hebró, Barcelona. 
6/06/1982.(Núm. reg.:7745) 
-2 Programes “10è Aniversari Coral Els Matiners 1972-1982” Concert Sala de Plens de 
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. 13/06/1982.(Núm. reg.:7746) 
-2 Programes (de diferents colors rosa i verd) “Concert Festa Major” l‟Hospitalet centre. 
22/06/1982.(Núm. reg.:7747) 
-Programa “Fiesta de la Inmaculada Concepción” Concierto de Canto. Parroquia 
Inmaculada l‟Hospitalet. 4/12/1982.(Núm. reg.:7748) 
-2 Programes “Concert de Nadal” Ajuntament de l‟Hospitalet. 19/12/1982.(Núm. 
reg.:7749) 
-Programa “20è Festival de la Infància i de la Joventut”.Plaça del poble, “Stand” 
Generalitat de Catalunya. 26/12/1982-5/01/1983.(Núm. reg.:7750) 
-Programa “14 Trobada Grups Intermedis de Catalunya”. Ripoll. 13/03/1983.(Núm. 
reg.:7751) 
-2 Programes “Coral Xalesta Xè Aniversari 1973-1983 Concert de cant coral” Temple 
parroquial de Sant Josep, l‟Hospitalet. 9/04/1983.(Núm. reg.:7752) 
-2 Programes “16ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya” Palau d‟esports de 
Barcelona. 15/05/1983.(Núm. reg.:7815) 
-2 Programes “Concert de fi de curs Corals Els Matiners i El Virolet”, Ajuntament de 
l‟Hospitalet. 15/06/1983.(Núm. reg.:7753) 
-2 Programes “Intercanvi de corals Coral Els Matiners, Cor Maixata i Coral Les 
Mirlitons de la Néthen (Bèlgica)” Església de Sta. Eulàlia, plaça de l‟Ajuntament de 
l‟Hospitalet. 27/06/1983.(Núm. reg.:7754) 
-2 Programes “XVè Aniversari coral infantil Gatzara” i “Xè aniversari grup intermedi 
Xalest”. Teatre Ateneu Igualadí, Igualada. 29/01/1984.(Núm. reg.:7755) 
-2 Programes “XVª Trobada de grups intermedis de Catalunya”. Palau de la Música 
Catalana, Barcelona. 1/04/1984.(Núm. reg.:7756) 
-Programa “Festes de Primavera” (Homenatge a Miró). L‟ Hospitalet de Llobregat. 25-
29/04/1984.(Núm. reg.:7757) 
-Programa “5è Juguem Cantant”. Teatre de l‟Ateneu, Sant Just Desvern. 
20/05/1984.(Núm. reg.:7758) 
-Programa “17ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”. Església Parroquial de 
Calafell. 13/05/1984.(Núm. reg.:7759) 
-Programa “Cantada Festa Major”. Sala d‟actes de l‟Ateneu de Cultura Popular, 
l‟Hospitalet. 22/06/1984.(Núm. reg.:7760) 
-Programa “Vè Aniversari de la Coral Resso de l‟Orfeó Manresà”. Auditori Sant 
Francesc, Manresa. 16/12/1984.(Núm. reg.:7761) 
-2 Programes “Concert de Nadal”. Col·legi Tecla Sala, l‟Hospitalet. 23/12/1984.(Núm. 
reg.:7762) 
-2 Programes, “18ena Trobada de Corals Infantils”. Flix Ribera d‟Ebre, Tarragona. 
5/05/1985.(Núm. reg.:7763) 
-Programa “6è Juguem Cantant”,  Salesians de Sarrià, Barcelona. 12/05/1985.(Núm. 
reg.:7764) 
-Programa “Cor Maixata Concert de Final de Curs”, Església de Sta. Eulàlia 
l‟Hospitalet. 14/06/1985.(Núm. reg.:7765) 
-Programa d‟activitats . “ Vine a cantar amb nosaltres!”.  09/1985.(Núm. reg.:7766) 
-Programa “III Concert Nadalenc del Foment Martinenc”. 20/12/1985.(Núm. reg.:7767) 
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programes de mà 
 
-Programa “19ª Trobada de Corals infantils de Catalunya”. Cabrera de Mar, Barcelona. 
15-16/03/1986.(Núm. reg.:7768) 
-2 Programes “XVIIª Trobada de Corals Juvenils de Catalunya” Església de Sant 
Esteve, Granollers. 6/04/1986.(Núm. reg.:7769) 
-Programa “Fiesta de la Inmaculada”, Parroquia Inmaculada Concepción, l‟Hospitalet. 
6, 7 i 8-12-1986.(Núm. reg.:7770) 
-2 Programes “18ª Trobada de Corals Juvenils de Catalunya”, organitza Orfeó Lleidatà, 
Seu Vella, Lleida. 5/04/1987.(Núm. reg.:7771) 
-Programa “8è Juguem Cantant de Corals Infantils de Catalunya”. Parròquia de Sant 
Josep, Mataró. 31/05/1987.(Núm. reg.:7772) 
-Programa “20ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, Palau dels Esports, 
Barcelona. 14/05/1987.(Núm. reg.:7773) 
-2 Adhesius “20ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, Palau dels Esports, 
Barcelona. 14/05/1987.(Núm. reg.:7774) 
-Programa “Concert Extraordinari de Cant Coral per la Coral Heura”, Parròquia de Sant 
Josep, l‟Hospitalet. 31/10/1987.(Núm. reg.:7775) 
-Programa “Concert de Cant Coral, Cor Maixata i Coral Xalesta”, Església Parroquial 
de Vilassar de Dalt. 1/11/1987.(Núm. reg.:7776) 
-Programa “Concert de Cant Coral i Simposi del Català a l‟Hospitalet”, casa de 
reconciliació, Can Serra, l‟Hospitalet. 13/11/1987.(Núm. reg.:7777) 
-Programa “Concert Nadalenc Els Matiners i Cor Maixata”, Casal dels avis del c/Josep 
Prats l‟Hospitalet. 20/12/1987.(Núm. reg.:7778) 
-Programa “Vigília Nadalenca Cor Maixata i Coral Xalesta”, l‟Hospitalet de Llobregat. 
27/12/1987.(Núm. reg.:7779) 
-2 Programes “Concert de Nadal”,  parròquia de Santa Madrona,  Barcelona. 
21/12/1987.(Núm. reg.:7780) 
-Programa “XIX  Trobada de Corals Juvenils de Catalunya”, Església de St. Martí del 
Seminari, Girona. 17/04/1988.(Núm. reg.:7781) 
-Programa “9è Juguem Cantant-1988”, Foment de Cultura de Sant Andreu de la Barca. 
24/04/1988.(Núm. reg.:7782) 
-Programa “10è aniversari de la recuperació de l‟edifici l‟Ateneu”, Hospitalet. 
30/04/1988.(Núm. reg.:7783) 
-Programa “Concert de Cant Coral”, Organitzen Associació de Pares i Agrupació de 
veïns de Ildefons cerdà. l‟Hospitalet. 26/11/1988.(Núm. reg.:7784) 
-Programa “Concert de Nadal”, església Sta. Eulàlia de Mèrida, l‟Hospitalet. 
16/12/1988.(Núm. reg.:7785)  
-Programa “VI Certamen de Cançons Nadalenques a Vinaròs”, col·legi Públic Ntra. 
Sra. De Misericòrdia, Vinaròs. 18/12/1988.(Núm. reg.:7786) 
-2 Programes “Concert”, Sala de Plens de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. 
18/03/1989.(Núm. reg.:7787) 
-2 Programes “Concert d‟intercanvi”, Coral Kinder und Jugendchor S.t. Aegidien 
(Alemanya), Coral Els Matiners i Coral Juvenil Cor Maixata, Auditori de la Caixa, 
Barcelona. 19/03/1989.(Núm. reg.:7788) 
-Programa “XX Trobada de Corals Juvenils de Catalunya”, Cotxeres de Sants, 
Barcelona. 7/05/1989.(Núm. reg.:7789) 
-Programa “22ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya 1989”, Centre Cívic de les 
Cotxeres de Sants. 27/05/1989.(Núm. reg.:7790) 
2 adhesius, “22ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya 1989”, Centre Cívic de les 
Cotxeres de Sants. 27/05/1989.(Núm. reg.:7791) 
-2 Programes “10è Aniversari de la Coral Infantil Xemeneia Amunt”, Teatre Condal, 
Barcelona. 10/06/1989.(Núm. reg.:7792) 
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programes de mà 
-2 Programes “Repetició del Konzert am 12.9.89”, església de l‟Hospitalet Centre. 
21/10/1989.(Núm. reg.:7793) 
-Programa “Ensemble Vocal Prelude LA RÉOLE” , França. 9/12/1989.(Núm. 
reg.:7794) 
-Programa “Concert de Nadal” Districte Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona. 
13/12/1989.(Núm. reg.:7795) 
-Programa “Concert de Nadal” Orquestra i Coral Ars- Medica i Coral Xalesta. 
21/12/1989. Barcelona. 21/12/1989.(Núm. reg.:7796) 
-Programa “VI Trobada de Corals Escolars” La comèdia del Gall. 20/04/1990.(Núm. 
reg.:7797) 
-2 Programes “23ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya” L‟Hospitalet de Llobregat. 
22/04/1990.(Núm. reg.:7798) 
-2 Programes  “11è Juguem Cantant 1990”, Sant Vicenç de Castellet. 29/04/1990. 
(Núm. reg.:7799) 
-Adhesiu “11è Juguem Cantant 1990”, Sant Vicenç de Castellet. 29/04/1990. (Núm. 
reg.:7800) 
-Programa “concert de Cant Coral Cor Maixata”, Casa de Reconciliació de Can Serra. 
17/05/1990.(Núm. reg.:7801) 
-Programa “XVè Aniversari Esplai Espurna 1975-1990”, Sants, Barcelona. 
19/05/1990.(Núm. reg.:7802) 
-Programa “Cant Coral d‟intercanvi” Cor Maixata i Coral Ressò, Eguna, Ordua, Tokio, 
Pais Basc.05/1990.(Núm. reg.: 7803) 
-Programa “Concert escola Busquets i Punset”, 1/06/1990.(Núm. reg.:7804) 
-2 Programes  “10è Aniversari Xemeneia Amunt”, Barcelona. 9-10/16/1990.(Núm. 
reg.:7805) 
-2 Programes “10è Aniversari Maixata Matxaca”, Església de l‟Hospitalet Centre. 
30/06/1990.(Núm. reg.:7806) 
-2 Programes “Concert de Nadal”, Església Romànica de Santa Eulàlia de 
Provençana, l‟Hospitalet. 15/12/1990.(Núm. reg.:7807) 
-2 Programes, ”Concert Glòria de Vivaldi”  Xè aniversari Cor Maixata. L‟Església de  
l‟Hospitalet Centre. 16/12/1990.(Núm. reg.:7808) 
-2 Programes “Concert de Nadal”, església de l‟hospitalet centre. 22/12/1990.(Núm. 
reg.:7809) 
-2 Programes “Concert de Nadal”, Església parroquial de Sant Genis, l‟Atmella del 
Vallès. 23/12/1990.(Núm. reg.:7810) 
-Programa “Concert de Corals Infantils” El Virolet, Els Matiners, i l‟Estel. Institut Joan 
Ramis, Maó. 23/03/1991.(Núm. reg.:7811) 
-Programa “Concert Corals Infantils” El Virolet, Els Matiners, i l‟Estel. Teatre d‟Es Born, 
Ciutadella. 24/03/1991.(Núm. reg.:7812) 
-2 Programes “12è Juguem Cantant 1991”, Poble Espanyol de Montjuïc, Barcelona. 
14/04/1991.(Núm. reg.:7813) 
-1 adhesiu  “12è Juguem Cantant 1991”, Poble Espanyol de Montjuïc, Barcelona. 
14/04/1991.(Núm. reg.:7814) 
-2 Programes “XXII Trobada de Corals Juvenils de Catalunya”, Palau de la Música 
Catalana. 21/04/1991.(Núm. reg.:7816) 
-2 adhesius “XXII Trobada de Corals Juvenils de Catalunya”, Palau de la Música 
Catalana. 21/04/1991.(Núm. reg.:7817) 
-2 Programes “VI Trobada de Corals de l‟Eixample”, Parròquia del Pilar, Barcelona. 
1/05/1991.(Núm. reg.:7818) 
-2 Programes “XXIV Trobada de Corals Infantils de Catalunya 1991”, Centre Catòlic de 
l‟Hospitalet. 11/05/1991.(Núm. reg.:7819) 
-2 adhesius “XXIV Trobada de Corals Infantils de Catalunya 1991”, Centre Catòlic de 
l‟Hospitalet. 11/05/1991.(Núm. reg.:7820) 
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programes de mà 

 
-Programa “Audició d‟alumnes de Piano”, Conservatori Superior de Música del Liceu, 
Barcelona. 13/05/1991.(Núm. reg.:7821) 
-Programa “Quinzena Mozart Concert Cloenda”, Centre Cultural Fundació Caixa de 
Pensions, l‟Hospitalet de Llobregat. 2/06/1991.(Núm. reg.:7822) 
-Programa “Konzert des SJMW Mozart, Novák Pop Etcetera”, Alemanya. 
7/09/1991.(Núm. reg.:7823) 
-2 Programes “27 Jornades Internacionales de Cant Coral”, Barcelona. 9-
15/09/1991.(Núm. reg.:7824) 
-2 Programes “Mercè 1991”, Trobada coral de la Mercè, Barcelona. 24/09/1991.(Núm. 
reg.:7825) 
-Programa “Xalesta Instrumental 10”. 20/11/1991.(Núm. reg.:7826) 
-2 Programes “XXè Aniversari Coral Els Matiners 1971-1991”, Església de l‟Hospitalet 
Centre. 14/12/1991.(Núm. reg.:7827) 
-Programa “ 12è

. Concert de Cant Coral”, Església Parroquial de la Llagosta. 
21/12/1991.(Núm. reg.:7828) 
-Programa “Concierto de Navidad”, Capilla de Sta. Eulàlia de Provençana. 
12/1991.(Núm. reg.:7829) 
-Programa “Concert de Nadal Coral Infantil de Sant Pol de Mar”, Església de Sant Pol 
de Mar. 22/12/1991.(Núm. reg.:7830) 
-Programa “Catalunya Canta” Palau Sant Jordi, Barcelona. 19/01/1992.(Núm. 
reg.:7831) 
-2 Programes format tríptic  “Concert Cant Coral”, Departament de Benestar Social, 
Direcció general d‟acció cívica. 31/01/1992.(Núm. reg.:7832) 
-2 Programes i dos adhesius “25ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya 1992”, 
Palau Sant Jordi, Barcelona. 15/03/1992. (Núm. reg.:7833) 
-2 adhesius “25ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya 1992”, Palau Sant Jordi, 
Barcelona. 15/03/1992.(Núm. reg.:7834) 
-2 Programes “Paske-Koncert i Aaby Kirke”, mandag d. –Dinamarca. 
13/04/1992.(Núm. reg.:7835) 
-Programa “Cornellà Musical 1992, Concert de Sant Jordi”, Església de Santa Maria, 
Cornellà. 24/04/1992.(Núm. reg.:7836) 
-Programa “XX Aniversari Coral Els Matiners”, Escola Sant Felip Nei de Barcelona. 
6/06/1992.(Núm. reg.:7837) 
-Programa “Concert de Corpus 1992”, Església de Sant Miquel, Cornellà de Llobregat. 
20/06/1992.(Núm. reg.:7838) 
-2 Programes “Concert de Nadal”, Els Matiners, Cor Maixata i Cor Bèlgica, Centre 
Cívic del Polígon Gornal. 12/12/1992.(Núm. reg.:7839) 
-2 Programes “Concert de Noël” Eglise de Haillot. 21/12/1992.(Núm. reg.:7840) 
-Programa “Tradicional Concert Nadalenc”, Exm. Ajuntament de Corbera de Llobregat. 
26/12/1992.(Núm. reg.:7841) 
-2 Programes “Festival Europeen Choeurs d‟Enfants”. Namur. 17-23/12/1992.(Núm. 
reg.:7842) 
-Cartell (petit format)  “Concert” Coral Juvenil Cor Maixata, de l‟Hospitalet i Coral 
Juvenil Coro Psallite de Vitoria- Gasteiz. Teatre del Centre Catòlic de l‟Hospitalet. 
19/03/1993.(Núm. reg.:7843) 
-2 Programes “Concert d‟intercanvi” Cor Maixata presenta al Coro Psallite, Teatre del 
Centre Catòlic de l‟Hospitalet, 19/03/1993.(Núm. reg.:7844) 
-2 Programes “10ª Setmana Cant Coral a l‟Hospitalet”, Centre Cultural de la Fundació 
“La Caixa”. 3-8/05/1993.(Núm. reg.:7845) 
-2 Programes “Concert Cant Coral” Els Matiners i Cor Maixata, Parròquia de Sant 
Josep de l‟Hospitalet. 15/05/1993.(Núm. reg.:7846) 
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-Programa “Campanya d‟ajut humanitari Cornellà amb Bòsnia”, 21/05/1993.(Núm. 
reg.:7847) 
-2 Programes  “26ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya 1993”, Gran Teatre de la 
Passió de Cervera. 23/05/1993.(Núm. reg.:7848) 
-2 adhesius  “26ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya 1993”, Gran Teatre de la 
Passió de Cervera. 23/05/1993.(Núm. reg.:7849) 
-Programa “Cor Maixata  presenta la Coral Tornaveu de Gavà en Concert”, Ateneu de 
Cultura Popular de l‟Hospitalet. 29/05/1993.(Núm. reg.:7850) 
-Programa “Concert Coral Festa Major”, Cornellà de Llobregat. 11/05/1993.(Núm. 
reg.:7851) 
-Programa “XXVIII Jornades Internacionals de Cant Coral Barcelona”, Parròquia del Pi 
de Barcelona. 17/09/1993.(Núm. reg.:7852) 
-Programa “Cornellà Musical 1993”, Església de Santa Maria, Cornellà. 
18/10/1993.(Núm. reg.:7853) 
 -Programa “XVIè Aplec de Corals” Sant Vicenç dels Horts. 24/10/1993.(Núm. 
reg.:7854) 
-Programa “20 Anys Coral Xalesta 1973-1993”, Centre Cultural de la Fundació La 
Caixa, i Església Parroquial Santa Eulàlia de Mérida. 26/11-18/12/1993.(Núm. 
reg.:7855) 
-2 Programes “Concert de Nadal 1993”, Escola Patufet-St.Jordi, l‟Hospitalet. 
12/1993.(Núm. reg.:7856) 
-Programa “Concert de Cloenda del 20è Aniversari de la Coral Xalesta”, l‟Hospitalet. 
18/12/1993.(Núm. reg.:7857) 
-Programa “Concert de Nadal 1993 Corals de l‟Escola de Música i Cor de Cambra 
Juvenil de Cornellà”, l‟Església de Santa Maria. 22/12/1993.(Núm. reg.:7858) 
-2 Programes “Concert XV Anys Cor Maixata”, Sala B del Teatre Joventut l‟Hospitalet. 
26/02/1994.(Núm. reg.:7859) 
-2 Programes “27ena.Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, l‟Hospitalet. 26-
27/02/1994.(Núm. reg.:7860) 
-2 Programes “27ena. Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, Escola d‟Arts i Oficis 
“Eudald Graells” Ripoll. 16-17/04/1994.(Núm. reg.:7861) 
- Programa “11ª Setmana de Cant Coral a l‟Hospitalet”, Auditori Barradas. 2-
7/05/1994.(Núm. reg.:7862) 
-2 invitacions “11ª Setmana de Cant Coral a l‟Hospitalet”, Auditori Barradas. 2-
7/05/1994.(Núm. reg.:7863) 
-2 Programes “15è Juguem Cantant 1994”, Centre Cultural Tecla Sala, l‟Hospitalet de 
Llobregat. 7/05/1994.(Núm. reg.:7864) 
-1 adhesiu “15è Juguem Cantant 1994”, Centre Cultural Tecla Sala, l‟Hospitalet de 
Llobregat. 7/05/1994.(Núm. reg.:7865) 
-2 Programes “Inauguració del Teatre-Auditori”, Cornellà de Llobregat. 
2/06/1994.(Núm. reg.:7866) 
-2 Programes “XV Aniversari Cor Maixata”, Parròquia Sant Josep. 17/12/1994.(Núm. 
reg.:7867) 
-Programa “Concert de Nadal 1994”, Auditori Municipal, Cornellà de Llobregat. 
21/12/1994.(Núm. reg.:7868) 
-Programa “concert Intercanvi” Coral Infantil Chorus Angelus de Praga, (Txèquia) amb 
la Coral Infantil Els Matiners, Auditori Barradas. 3/02/1995.(Núm. reg.:7869) 
-2 Programes “16é Juguem Cantant”, Parròquia Sant Pius Xè. 
Barcelona.22/04/1995.(Núm. reg.:7870) 
-Programa “28ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, Pavelló Poliesportiu de 
Calafell. 14/05/1995.(Núm. reg.:7871) 
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programes de mà 

 
-2 adhesius “28ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, Pavelló Poliesportiu de 
Calafell. 14/05/1995.(Núm. reg.:7872) 
-2 Programes color blau “28ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, Pavelló 
Poliesportiu Mpal. Calafell. 14/05/1995.(Núm. reg.:7873) 
-Programa “XXV Aniversari”. 11/1995.(Núm. reg.:7874) 
-Programa “29ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”,Pavelló Poliesportiu “Can 
Barnús” Vilassar de Dalt. 21/04/1996.(Núm. reg.:7875) 
-2 Programes “25è Aniversari Coral Els Matiners 1976-1996”, Església de Santa 
Eulàlia de Mèrida, l‟Hospitalet. 14/12/1996.(Núm. reg.:7876) 
-Programa “30ª Trobada del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya”, 
11/05/1997.(Núm. reg.:7877) 
-2 Programes “30è Aniversari del SCIC” Concert Extraordinari per presentar la Cantata 
“El Timbaler del Bruc”, Palau Sant Jordi, Barcelona. 11/05/1997.(Núm. reg.:7878) 
-2  Programes “Concert de Nadal”, Església de Santa Eulàlia de Mèrida, Hospitalet de 
Llobregat. 19/12/1997.(Núm. reg.:7879) 
-2 Cartells (petit format) “Concert Extraordinari de Nadal”, Parròquia de Santa Eulàlia 
de Mèrida, l‟Hospitalet. 18/12/1998.(Núm. reg.:7880) 
-Programa “Nadal a la Ribera‟98”, Barcelona. 19/12/1998. (Núm. reg.:7881) 
-Programa “Concert de Cant Coral”, Parròquia Inmaculada Concepció. 
13/03/1999.(Núm. reg.:7882) 
-Programa “Concert Polifònic Trobada de Corals de l‟Hospitalet” Auditori Barradas. 
21/03/1999.(Núm. reg.:7883) 
-1 adhesiu “30è Juguem Cantant „03”, l‟Auditori, Barcelona. 10-31/05/2003.(Núm. 
reg.:7884) 
-Programa “36ª Trobada de Corals del SCIC”, Parròquia de Santa Isabel d‟Aragó, 
Barcelona. 31/05/2003. (Núm. reg.:7974) 
-2 Programes “Concert de Nadal”, a la sala de l‟Avenç d‟Esplugues de 
Llobregat.19/12/2003.(Núm. reg.:7885) 
-Programa “Concert Cloenda del 30 Aniversari de la Coral Xalesta”, Parròquia de 
Santa Eulàlia de Mèrida, l‟Hospitalet. 20/12/2003. (Núm. reg.:7975) 
-2 Programes   “31è Juguem Cantant‟04”. 05/2004.(Núm. reg.:7886) 
-2  adhesius “31è Juguem Cantant‟04”. 05/2004.(Núm. reg.:7887) 
-2 Programes “ 37ª Trobada del SCIC Un Pont de Cançons”, auditori. 15-
16/05/2004.(Núm. reg.:7888) 
-2  adhesius “ 37ª Trobada del SCIC Un Pont de Cançons”, auditori. 15-
16/05/2004.(Núm. reg.:7889) 
-Programa “3ª Trobada de Corals Infantils Festa Major Sant Andreu 2005”. Església de 
Sant Pacià. 27/11/2005.(Núm. reg.:7890) 
 
 

CARTELLS I ALTRES GRANS FORMATS (1972-2005) 
(Sol·liciteu-los pel Núm. de registre de la col·lecció de cartells) 
 
-Programa (gran format) “Jornada de convivència musical” Orfeó Lleidatà amb la 
col·laboració del Cor de la Ciutat. Església del Monestir de Monges Benedictines de 
Sant Pere de les Puel·les, Barcelona.   4/02/1973.(Núm. reg.:9069) 
-Auca (gran format) “Història vera i formal d‟un ciutadà genial el qual amb fermesa i 
manya portà el primer tren a Espanya”. 12/05/1974. (Núm. reg.:9151) 
-Programa Tríptic (gran format) “Sessió en Homenatge a Pau Casals” Excm. 
Ajuntament de l‟Hospitalet, Agrupació d‟Amics de la Musica. Saló de sessions de 
l‟Excm. Ajuntament de l‟Hospitalet. 13/06/1974.(Núm. reg.:9070) 
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cartells 

 
-Cartell “2ª Trobada de Petits del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya”, 
Patronat Parroquial, La Garriga. 25/05/1978. (Núm. reg.:9152) 
-2 Cartells “Coral Els Matiners i El Cor Maixata us convidem a venir a cantar amb 
nosaltres” ateneu de cultura popular, l‟Hospitalet de Llobregat. 1980.(Núm. reg.:9071) 
-Cartell “XIV Trobada de Corals Infantils del SCIC Teià”. Teià, Maresme. 26/04/1981. 
(Núm. reg.:9153). 
-Cartell “10è Aniversari Coral Els Matiners 1972-1982” Concert Sala de Plens de 
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. 13/06/1982.(Núm. reg.:9072) 
-Cartell “Intercanvi de corals Coral Els Matiners, Cor Maixata i Coral Les Mirlitons de la 
Néthen (Bèlgica)” Església de Sta. Eulàlia, plaça de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. 
27/06/1983.(Núm. reg.:9073) 
-2 Programes Tríptics (gran format)  “1era Setmana de Cant Coral a l‟Hospitalet”. Saló 
de Plens de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. 21-27/05/1984.(Núm. reg.:9074) 
-2  Programes (gran format) “XIè Pla d‟Acció Cultural” Concert de Nadal Vè Aniversari 
de la Coral Bitayna de Terrassa. 21/12/1985.(Núm. reg.:9075) 
-Cartell  “XVIIª Trobada de Corals Juvenils de Catalunya” Església de Sant Esteve, 
Granollers. 6/04/1986.(Núm. reg.:9076) 
-Programa (gran format) “Festes de Primavera Sant Jordi”, l‟Hospitalet de Llobregat. 
18-23/04/1986.(Núm. reg.:9114) 
-Cartell “4a. Mostra de Cant Coral  Mostra Internacional de Polifonia” Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona. 16/01/1987.(Núm. reg.:9077) 
-Cartell “8è Juguem Cantant de Corals Infantils de Catalunya”, Mataró. 31/05/1987. 
(Núm. reg.:9154) 
-Cartell “9é Juguem Cantant”, Sant Andreu de la Barca. 1988. (Núm. reg.:9155) 
-Cartell  “10è aniversari de la recuperació de l‟edifici l‟Ateneu”, Hospitalet. 
30/04/1988.(Núm. reg.:9078) 
-Cartell “10è Aniversari Maixata Matxaca”, a l‟Església de l‟Hospitalet. 
30/06/1988.(Núm. reg.:9079) 
-Cartell  “Concert de Nadal”, església Sta. Eulàlia de Mèrida, l‟Hospitalet. 
16/12/1988.(Núm. reg.:9080)  
-Cartell “VI Certamen de Cançons Nadalenques a Vinaròs”, col·legi Públic Ntra. Sra. 
De Misericòrdia, Vinaròs. 18/12/1988.(Núm. reg.:9081) 
-Cartell “XX Trobada de Corals Juvenils de Catalunya”, Cotxeres de Sants, Barcelona. 
7/05/1989.(Núm. reg.:9082) 
-Programa (gran format) “XVè Pla d‟Acció Cultural” Concerts del 75è Aniversari de 
l‟Orfeó Nova Tàrrega. Tàrrega. 4/11/1989.(Núm. reg.:9083) 
-2 Cartells “Gran Concert Gran Maixata i Matiners”, a l‟Església de l‟Hospitalet Centre. 
21/10/1989.(Núm. reg.:9084) 
-Programa (gran format) “XVè Pla d‟Acció Cultural” Concert de Nadal” a l‟Església de 
Santa Maria Arenys de Mar. 22/12/1989.(Núm. reg.:9085) 
-Cartell “23a Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, Fàbrica Tecla Sala, l‟Hospitalet 
de Llobregat. 22/04/1990. (Núm. reg.:9156) 
-2 Cartells “XXII Trobada de Corals Juvenils de Catalunya”, Concert a l‟Església de 
Lurdes, Vic. 13/04/1991.(Núm. reg.:9086) 
-Cartell “12é Juguem Cantant”, Poble Espanyol de Montjuïc, Barcelona. 14/04/1991. 
(Núm. reg.:9157) 
-Cartell “XXII Trobada de Corals Juvenils de Catalunya”, Palau de la música 
catalana.21/04/1991. (Núm. reg.:9158) 
-2 Cartells “ Vine a Cantar XXè Aniversari Coral Els Matiners”. 28/09/1991.(Núm. 
reg.:9087) 
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-Cartell “XXè Aniversari Coral Els Matiners 1971-1991”, Església de l‟Hospitalet Centre. 
14/12/1991.(Núm. reg.:9088) 

cartells 
 
-Programa Tríptic (gran format) “9ª Setmana de Cant Coral a l‟Hospitalet”, Centre 
Cultural de la Fundació La Caixa. 4-9/05/1992.(Núm. reg.:9089) 
-Programa (gran format) “17 Pla d‟acció Cultural Maig Coral del Barcelonès”, a 
l‟auditori del Centre Cultural Calassanç Escoles Pies. 9-30/05/1992.(Núm. reg.:9090) 
-2 Cartells “Festival Europeen Choeurs d‟Enfants”. Cathédrale Saint-Aubain Namur.                  
17-23/12/1992.(Núm. reg.:9091) 
-Programa (gran format) “Musicoral‟93  18é Pla d‟Acció Cultural”, El Prat de Llobregat, 
Olesa de Montserrat,Viladecans,Sant Climent de Llobregat, Castelldefels i Sant Boi de 
Llobregat.02/93.(Núm. reg.:9092) 
-Cartell “14è. Juguem Cantant 1993” Sant Vicenç dels Horts, 18/04/1993.(Núm. 
reg.:9093) 
-2 Cartells “27ena. Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, Escola d‟Arts i Oficis 
“Eudald Graells” Ripoll. 17/04/1994.(Núm. reg.:9094) 
-2 Cartells “15è Juguem Cantant 1994”, Centre Cultural Tecla Sala, l‟Hospitalet de 
Llobregat. 7/05/1994.(Núm. reg.:9095) 
-2 Cartells,  amb l‟Auca del Bruel de l‟Estany per una banda i per l‟altre dibuix de 
l‟Historia. 23/05/1994.(Núm. reg.9096) 
-2 Programes Díptic (gran format)  “Concert Coral Els Matiners”, Apunts d‟Història 
Universal Sota una Perspectiva Musical, Auditori Barradas. 17/06/1994.(Núm. 
reg.:9097) 
-Cartell “concert Intercanvi” Coral Infantil Chorus Angelus de Praga, (Txèquia) amb la 
Coral Infantil Els Matiners, Auditori Barradas. 3/02/1995.(Núm. reg.:9098) 
-Programa (gran format) “Musicoral‟95 Xè Aniversari”, Hospitalet, Sant Andreu de la 
Barca, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat. 25/03/1995-8/04/1995.(Núm. 
reg.:9099) 
-2 Programes (gran format)“Setmana de Cant Coral XII”, Auditori Rafael Barradas. 5-
14/05/1995.(Núm. reg.:9100) 
-Cartell “28a Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, Calafell. 14/05/1995. (Núm. 
reg.:9159) 
-2 Cartells “Gran concert de Nadal 1995”, a l‟Església de l‟Hospitalet Centre. 
23/12/1995.(Núm. reg.:9101) 
-2 Cartells “29ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya”, Pavelló Poliesportiu “Can 
Banús”, Vilassar de Dalt. 21/04/1996. (Núm. reg.:9160) 
-Cartell “Vine a cantar amb nosaltres!” 25è Aniversari, Centre d‟Esplai XIXELL, 
L‟Hospitalet de Llobregat. 10/1996.(Núm. reg.:9102) 
-Cartell “30ª Trobada del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya”, Palau Sant 
Jordi, Barcelona. 11/05/1997. (Núm. reg.:9161) 
-2 Cartells “Gran Concert Corals d‟Àustria DEUSTSCHLANDSBERGER 
LIEDERUÏGEL/FRIENDS DER HS SCHWANBERG/ELS MATINERS/COR DÈNIA” 
Centre Cultural Barradas, l‟Hospitalet de Llob. 22/10/1998.(Núm. reg.:9103) 
-2 Cartells “ Vine a cantar amb nosaltres!”.1998/2000.(Núm. reg.:9104) 
-Cartell  “173. Koncert u Prezydenta Coral Els Matiners” Polònia. 16/04/2000.(Núm. 
reg.:9105) 
-Cartell “28è Juguem Cantant 34a Trobada de Corals”, Pavelló Municipal de Bàsquet 
de l‟Hospitalet. 5/05/2001. (Núm. reg.:9162) 
-2 Cartells “35ª Trobada del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya”    2002 
.(Núm. reg.:9163) 
-2 Programes (gran format) “30è Juguem Cantant „03”, l‟Auditori, Barcelona. 10-
31/05/2003.(Núm. reg.:9106) 
-2 Cartells “30é Juguem Cantant”. 05/2003. (Núm. reg.:9164) 
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-2 Cartells “36a Trobada del SCIC”. 2003 (Núm. reg.:9165) 
 

cartells 
 
-Cartell “Concert de Nadal i Repartiment de Premis 1r. Concurs de pessebres 
Fundació Josep Català o Soler”, Sala de l‟Avenç, Esplugues de Llobregat. 19/12/2003. 
(Núm. reg.:9166) 
-2 Cartells “Nadal 2003·Concert de Cloenda del 30 Aniversari de la Coral Xalesta”, 
Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida, l‟Hospitalet. 20/12/2003. (Núm. reg.:9167) 
-2 Cartells “ 37ª Trobada del SCIC Un Pont de Cançons”, auditori. 15-
16/05/2004.(Núm. reg.:9107) 
-2 Programes (gran format) “38ª Trobada del SCIC , Un Pont de Cançons”, auditori 
Barcelona. 28-29/05/2005.(Núm. reg.:9108) 
-2 Cartells  “38ª Trobada del SCIC , Un Pont de Cançons”, auditori Barcelona. 28-
29/05/2005.(Núm. reg.:9109) 
 
Sense data completa. 
-2 Invitacions a un Concert de Presentació del  Cor Juvenil de Cornellà, Casal 
Parroquial de Cornellà. 23 de Desembre.(Núm. reg.:7891) 
-Programa Díptic “Concert Festa Major” Coral Aura i Cor Juvenil de Cornellà. 14 de 
Juny. (Núm. reg.:7892) 
 
-Programa “Audición de Guitarra” en el Cau l‟Hospitalet de Llobregat. 11 de 
Marzo.(Núm. reg.:7893) 
-2 Programes “Concert Diada Nacional de Catalunya”, Teatre Joventut l‟Hospitalet.  11 
de Setembre.(Núm. reg.:7894) 
 
 

VÍDEOS (1989-1994) 
-Cinta vídeo VHS Coral Els Matiners i Cor Maixata, conté  “Konzert Bürgerpark” 
Alemanya. 12/09/1989. Concert Corals Els Matiners i cor Maixata, repetició del 
“Konzert Bürgerpark”  21/10/1989. Concert de Nadal Cor Maixata 16/12/1989. Concert 
de Nadal Coral Els Matiners 23/12/1989. (c.939) 
-Cinta vídeo VHS Concert XXè Aniversari Coral Els Matiners 1971-1991. 
14/12/1991.(c.940) 
-Cinta de vídeo VHS 15è Juguem Cantant Centre Tecla Salas. 7/05/1994.(c.941) 
-Cinta de vídeo VHS Concert Coral Els Matiners Auditori Barradas. 17/06/1994. (c.942) 
-Cinta de vídeo VHS XV Aniversari Cor Maixata, parròquia Sant Josep. 
17/12/1994.(c.943) 
 

 

FOTOGRAFIES (1993/1998) 
-7 fotografies de l‟acte de Recepció de la Coral Els Matiners al Saló de Plens de 
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. (22/10/1998).(Capsa fotos nº. Fp 457 Tp). 
-9 fotografies de la sortida a Can Boixeres dels nens/es més petits de la Coral Els 
Matiners. (22/02/1993).(Capsa fotos nº Fp 457 TP). 
-Fotografia “Moltes Gràcies” orquestra amb coral. (Capsa fotos nº Fp 457 TP). 
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