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SOCIEDAD CORAL LA JOVENTUT DE L’HOSPITALET 
 

codi de fons actual: 506   
 
 
 
CAPSA 19:  
 
DOCUMENTACIÓ FUNDACIONAL (1934-1963) 
 
-Reglament de la Sociedad Coral La Joventut de L’Hospitalet Fundada en el 
año 1934". Document manuscrit de un total de 8 Fulls. 8/1/1934. 
-Reglament de la Sociedad Coral "La Juventud de L’Hospitalet. Document 
mecanoscrit, 4 Fulls en total. Juliol 1949. 
-Reglament de la Sociedad Coral "La Joventut" de L’Hospitalet. Document 
mecanografiat, total de cinc Fulls. L'acompanya una carta del Govern Civil de la 
Província de Barcelona. 9/1/1950. 
-"Reglament por el cual se han de regir los socios protectores de esta entidad". 
25/1/1950. 
 
Documentació sense data: 
 
- 7 Fulls impresos  del Reglament de la Sociedad Coral "La Juventud" en els 
que tan sols consta el primer i el segon capítol. 
 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I D'ORGANITZACIÓ: 
 
-Llibre d'Actes de l'entitat. Des de 31/1/1934 a 1/2/1936. 
-Acta de la reunió extraordinària celebrada el dia 5/8/1952. El document està 
datat el  6/8/1952. 
-Acta de la 3a. reunió dels presidents de les Agrupacions Corals de la ciutat de 
l'Hospitalet. 28/1/1956. 
-Acta reunió dels presidents de les Agrupacions Corals de la ciutat de 
l'Hospitalet. 26/5/1956. 
-Acta reunió dels presidents de les Agrupacions Corals de la ciutat de 
l'Hospitalet. 29/9/1956. 
-Acta reunió dels presidents de les Agrupacions Corals de la ciutat de 
l'Hospitalet. 27/10/1956. 
-Acta reunió dels presidents de les Agrupacions Corals de la ciutat de 
l'Hospitalet. 24/11/1956. 
-Acta reunió dels presidents de les Agrupacions Corals de la ciutat de 
l'Hospitalet. 29/12/1956. 
-Acta reunió dels presidents de les Agrupacions Corals de la ciutat de 
l'Hospitalet. 23/2/1957. 
-Acta reunió dels presidents de les Agrupacions Corals de la ciutat de 
l'Hospitalet. 2/6/1957. 
 
DOCUMENTACIÓ COMPTABLE: 
 
-Llibre de CAPSA, maig - desembre 1933. 
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-Llibre dietari esborrany de CAPSA, 1934. 
-Llibre-Registre de Socis, 1934. 
-Lligall de: 6 pòlisses  per taxes a l'Estat amb data de 30/1/1934, dues factures 
a Casa Almirall (amb dates de 13/1/1934 i 27/1/1934 respectivament) i una nota 
manuscrita amb data de 30/1/1934. 
-Relació-inventari de la documentació, la roba i els utensilis de l'entitat. Va 
acompanyada dels balanços per mesos. Any 1934. 
-Butlletí d'ingrés pel registre dels Delegats i Sots-Delegats assistents al I 
Congrés d'Entitats Corals adherides a la "Associació Euterpensee dels Cors de 
Clavé". 25/6/1935 
-Recull dels Fulls d'Estat de Comptes de l'entitat de l'any 1935. 
-Factura de "La Casa de les Estilográficas de L’Hospitalet, 7/6/1949. 
-52 Rebuts de CAPSA emesos per l'entitat. Del 7/7/1949 a 27/12/1949. 
-Rebut "Almacenes Jorba" per unes barretines. 13/8/1949. 
-Factura "Comercio de Maderas de todas clases. Joan Prat" per una partida de 
fustes.14/8/1949. 
-Factura "Gráficas Inicial".14/8/1949. 
-Rebut a mà per quatre espelmes.15/8/1949. 
-3 rebuts per despeses de teatre, 15/8/1949. 
-Factura "Taller de Carpintería y Ebanistería. Pedro Martí". 16/8/1949. 
-Rebut "Fonda Victoria". 19/8/1949. 
-Rebut "Bar de la Rambla Isidro Puigdellivol" 19/8/1949. 
-Liquidació de l'impost per espectacles. Ministerio de Justicia. Junta Provincial 
de Protección de Menores. 25/8/1949. 
-Rebut fet a mà pel lloguer de la sala.9/9/1949. 
-Factura de "La Casa de les Estilográficas de L’Hospitalet, 10/9/1949. 
-Factura "Gráficas Inicial".10/9/1949. 
-Rebut de "Estudio Escenográfico Francisco Pou Vila" pel lloguer d'uns 
decorats. 11/9/1949. 
-Rebut "Almacenes Jorba" per unes barretines, 12/9/1949. 
-Rebut "Marcelino Ferré" per roba blanca. 14/9/1949. 
-Liquidació de l'impost sobre espectacles públics. Ministerio de Justicia. Junta 
Provincial de Protección de Menores. 16/9/1949 
-Rebut per la liquidació de l'impost sobre espectacles públics. Ministerio de 
Justicia. Junta Provincial de Protección de Menores, 17/9/1949. 
-Rebut. Servicio de transportes... Oliveras, S.A. 21/9/1949. 
-Rebut per encunyar medalles, 22/9/1949. 
-Rebut pel lloguer de la sala, 24/9/1949.      
-Rebut."Pintor -Decorador. Domingo Polo".27/9/1949. 
-Factura impost a la S.G.A.E. 30/9/1949. 
-Rebut "Archivo y copisteria de Antonio Morera". Septiembre de 1949. 
-Factura "Gráficas Inicial", 10/10/1949. 
-Rebut viatge a Sant Adrià i un altre de tornada a la Plaça Espanya. 25/101949. 
-Rebut a mà per dirigir el cor en un festival. 23/10/1949. 
-Rebut "Trompetas y Tambores", 23/10/1949. 
-Nota de despeses.24/10/1949. 
-Factura "Gràfiques Inicial", 24/10/1949. 
-Factura "Gráficas Inicial". 1/11/1949. 
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-Factura "La Casa de les Estilográficas de L’Hospitalet, 1/11/1949. 
-Rebut "Pintor-Decorador Domingo Polo". 8/11/1949. 
-Rebut "Sección de Automóbiles. Oliveras S.A." Viatge de Barcelona a 
Hospitalet i a l'invers. 8/11/1949. 
-Rebut a mà. 14/11/1949. 
-Rebut  per un cafè pel Sr. Guasch, 22/11/1949. 
-Nota del "Banc Hispano Colonial" pels "Timbres y derechos custodia al 
depósito de 5 billetes de Lotería Nacional", 26/11/1949  
-Rebut pagament impost a  SGAE.30/11/1949. 
-Factura "Suministros Auto-industriales. Oliveras S.A."7/12/1949. 
-Factura "Transportes Batet". 31/12/1949. 
-Llibre de Caixa, 1950-1956. 
-Rebut de Caixa per un assaig, 3/1/1950. 
-Rebut de Caixa per un viatge, 3/1/1950. 
-Rebut per servir un lunch als socis entitat, 4/1/1950. 
-Rebut de Caixa per un viatge, 10/1/1950. 
-Rebut de Caixa per un assaig, 10/1/1950. 
-Rebut de Caixa per un viatge, 17/1/1950. 
-Rebut de Caixa per un assaig, 17/1/1950. 
-Rebut "Transportes Batet", 22/1/1950. 
-Pagament dels drets d'autor a la SGAE, 20/6/1950 
-Pagament dels drets d'autor a la SGAE, 15/7/1950 
-Rebut del pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
1/1/1951. 
-Rebut a mà, 10/2/1951. 
-Rebut del pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
1/3/1951. 
-Factura "Graficas Villalba".6/3/1951. 
-Factura "Graficas Villalba", 14/3/1951. 
-Rebut "Marcelino Ferré", 15/3/1951. 
-Rebut "Autocares y Transportes Segismundo Molist", 16/3/1951. 
-Factura "Agua, Gas y Electricidad. Vda. de josé Charles", 31/3/1951. 
-Rebut del pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
1/4/1951. 
-Rebut amb el segell dels "Cors Clavé", 4/4/1951. 
-Factura "Gráficas Villalba", 24/4/1951. 
-Rebut "Recadero Martínez" 28/4/1951. 
-Rebut "Casa de comida Onofre Bronsoms", 5/5/1951. 
-Rebut "Autocars y Transportes Segismundo Molist", 9/5/1951. 
-Rebut "Radio España de Barcelona, S.A.", 9/5/1951. 
-Rebut "Sociedad Coral La Lira Rubinense", 23/5/1951. 
-Rebut amb el segell dels "Cors Clavé", 20/6/1951. 
-Rebut del pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
20/6/1951. 
-Factura "Gráficas Villaba", 3/7/1951. 
-Rebut "Agua, Gas, Electridad. Vda. de J.Charles", 31/7/1951. 
-Rebut pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé" , 
7/8/1951. 
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-Rebut de CAPSA de l'entitat per l'assaig funció, 27/7/1951 
-Factura "Gráficas Villalba", 8/8/1951. 
-Rebut signat per Dolores Mora, 9/8/1951. 
-Rebut "Sastrería Teatral Casa Badenas", 11/8/1951. 
-Rebut "Federació de Cors Clavé", 15/8/1951. 
-Pagament dels drets d'autor a la SGAE, 16/8/1951. 
-Pagament dels drets d'autor a la SGAE, 16/8/1951. 
-Rebut de CAPSA de l'entitat per un viatge en taxi, 22/8/1951. 
-Rebut "Pintor-decorador Domingo Polo", 24/8/1951. 
-Rebut "Transportes Jesús Martínez", 31/8/1951. 
-Rebut "Casino Nacional", 1/9/1951. 
-Rebut "Casino Nacional" pel lloguer de la sala, 1/9/1951. 
-Factura "Gráficas Villalba", 22/9/1951. 
-Rebut de Caixa de l'entitat per un viatge a Collblanch, 4/10/1951. 
-Rebut de Caixa de l'entitat per un assaig, 4/10/1951. 
-Rebut "José Campreciós", 18/10/1951. 
-Factura "Graficas Villalba", 27/10/1951. 
-Llibre de Caixa, octubre 1951-1959. 
-Factura "Gran establecimiento Horticultura y Floricultura, R. Figueras", 
10/11/1951. 
-Rebut a mà. Import 100.-pts. 19/11/1951. 
-Rebut "Company fotógrafo", 20/11/1951. 
-Rebut pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
21/11/1951. 
-Rebut "Encargos y Transportes Llansó", 27/11/1951. 
-Rebut de Caixa de l'entitat per un viatge a Collblanc, 6/12/1951. 
-Pagament dels drets d'autor a l'SGAE, 12/12/1951. 
-Rebut per una actuació en el "Salón Lumière", 15/12/1951 
-Rebut pel transport de músics, 15/12/1951. 
-Rebut "Sastrería teatral Casa Badenas", 15/12/1951. 
-Rebut de Caixa de l'entitat per un viatge a Collblanc, 18/12/1951 
-Rebut de Caixa de l'entitat per un assaig, 27/12/1951. 
-Rebut de Caixa de l'entitat per un viatge a Collblanc, 27/12/1951. 
-Plec de tres factures de "Gráficas Villalba" amb dates de 29/12/1951 a gener 
de 1952. 
-Factura "Gráficas Villalba", 30/12/1951 
-Rebut pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
31/12/1951. 
-Rebut "Transportes Jesús Martínez", 31/12/1951. 
-Rebut pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
9/1/1952. 
-Rebut fet a mà per a la Junta Provincial de Protección de menores, 1/2/1952.  
-Rebut de Caixa de l'entitat per un viatge a Collblanc, 3/2/1952. 
-2 papers de Pagament a l'Estat amb data de 9/2/1952. 
-Rebut pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
10/2/1952. 
 
 



ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET – ARXIU HISTÒRIC 

FONS SOCIEDAD CORAL LA JOVENTUT DE L’HOSPITALET  codi: 10/ 6 
 

7 
 

CAPSA 19:  
 
-Plec amb: carta al Governador Civil de la província de Barcelona en la que 
s'adjunta l'estat de comptes de l'entitat de l'any 1950, 2ª carta també adreçada  
al Governador Civil  en la que s'adjunta l'estat de comptes de l'any 1951, 
14/2/1952. 
-Carta de "Viajes Iberia" en la que adjunta un pressupost de viatge (total de 
Fulls 3), 29/2/1952. 
-Carta amb pressupost de "Pensión Central Miquel Palmer", 18/3/1952. 
-Factura "Gráficas Villalba", 8/3/1952. 
-Carta amb pressupost "Pensión Central Miquel Palmer", 21/4/1952. 
-Rebut "Instalaciones de Agua, gas y Electricidad José Campreciós",  
31/5/1952. 
-Rebut pagament quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 18/6/1952. 
-Rebut de Caixa de l'entitat per un viatge a Collblanc, 25/6/1952. 
-Rebut "Instalaciones de Agua, gas y electricidad José Campreciós",  
30/6/1952. 
-Factura "Pensión Central Miquel Palmer", 29/7/1952. 
-Donatiu de dos ptes. Setmana del 28 al 2 d'agost de 1952. 
-Rebut "Servicio de transportes....Oliveras S.A.", 6/8/1952. 
-Rebut "Sociedad Coral El Penedès", 10/8/1952. 
-Rebut despeses vàries signat per Antonio Recabeniz, 12/8/1952. 
-Rebut pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
 20/8/1952. 
-Factura "Gráficas Villalba", 24/10/1952. 
-Rebut pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé",  
26/11/1952. 
-Factura "Gráficas Villalba"18/12/1952. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 31/12/1952. 
-38 rebuts de Caixa de l'entitat des de gener a juny de 1953. 
-Original i una còpia de l'Estat de Comptes de l'entitat, 4 Fulls mecanografiats 
en total, 14/1/1953. 
-Rebut pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
15/1/1953. 
-Rebut pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
15/1/1953. 
-Rebut per la recol·lecta fet a mà, 19/1/1953. 
-Rebut fet a mà, val del material d'escriptori, 10/3/1953. 
-"Vale por un cafè", 10/3/1953. 
-"Vale por un cafè", 17/3/1953. 
-2 Notes de despeses de diferents setmanes del 1953. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 31/3/1953. 
-Factura "Lampistería Electricidad Carlos Enrich", 15/5/1953. 
-Rebut "Servicio de Transportes... Oliveras S.A.", 21/5/1953. 
-Rebut La Casa de les Estilográficas de L’Hospitalet, 16/7/1953 
-Rebut La Casa de les Estilográficas de L’Hospitalet, 30/7/1953 
-Rebut La Casa de les Estilográficas de L’Hospitalet, 13/8/1953 
-Factura "Gráficas Villalba", 17/8/1953. 
-Rebut "Servicio de Transportes ... Oliveras S.A", 19/9/1953. 
-Rebut La Casa de les Estilográficas de L’Hospitalet, 1/10/1953 
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-Factura "Gráficas Villalba", 8/10/1953. 
-Rebut pagament de la quota mensual a la "Federació de Cors Clavé", 
13/10/1953. 
-Factura "Gráficas Villalba", 28/10/1953. 
-Rebut per barretines, 9/11/1953. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat"30/12/1953. 
-Instància al Governador Civil de la Província de Barcelona amb el Balanç 
anual, 10/12/1953. 
-Llibre de Caixa. Loteria Nadal, 1953.  
-96 Rebuts de Caixa de l'entitat des de gener a  
-Rebut fet a mà per la recaptació de Fermín Cubedo, 12/1/1954. 
-Rebut fet a mà signat per Andres Cubedo, 12/1/1954. 
-Rebut fet a mà, 19/1/1954. 
-Rebut fet a mà, 21/1/1954. 
-Rebut pagament quota mensual a la "Federació Cors Clavé", 31/1/1954. 
-Rebut per un donatiu de l'entitat a la Federació de Cors Clavé", 31/1/1954. 
-Rebut "Gran establecimiento de Horticultura y Floristería R. Figueras",  
4/2/1954. 
-Rebut "Máquinas para escribir J.Gelonch", 10/2/1954. 
-Factura "Máquinas para escribir J. Gelonch", 10/2/1954. 
-Rebut "Archivo Morera", 11/2/1954. 
-Factura "Gráficas Villalba", 18/3/1954 
-Rebut per cordes i pues, 14/4/1954. 
-Rebut fet a mà, 17 i 18 d'abril de 1954. 
-Rebut fet a mà, 25/4/1954. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 3/5/1954. 
-Factura feta a mà, 7/5/1954. 
-Rebut "Lampistería y electricidad Carlos Enrich", 31/5/1954. 
-Rebut "Viajes Iberia ", 3/6/1954. 
-Factura "Hotel Mundial", 7/6/1954. 
-Rebut fet a mà per la neteja de l'estendard, 25/6/1954. 
-Rebut pagament subscripció  a la "Federació Cors Clavé", 2/7/1954. 
-Rebut fet a mà per despeses de viatge, 18/7/1954. 
-Factura "Gráficas Villalba", 15/7/1954. 
-Rebut "Radio España de Barcelona", 20/7/1954. 
-2 resguards de correus, 23/9/1954. 
-"Vale por un cafè", 12/10/1954. 
-Nota despeses sortida al Vendrell, 17/10/1954. 
-Rebut "Autocares San Pancrancio", 17/10/1954. 
-Factura "Gráficas Villalba", 6/11/1954. 
-Factura "Gráficas Villalba", 30/11/1954. 
-Rebut per un viatge a Collblanch, 21/12/1954. 
-Rebut fet a mà per un assaig, 21/12/1954. 
-Rebut "gestoría Administrativa Prat", 23/12/1954. 
-Factura "Gráficas Villalba", 23/12/1954. 
-Factura "Carpintería Mecánica y construcciones Antonio Duch", 25/12/1954. 
-Rebut per les cordes d'una guitarra, 30/12/1954. 
-21 Rebuts de Caixa de l'entitat des de gener fins a març de 1955. 
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-Rebut "Gran establecimiento de Horticultura y Floricultura..", 6/2/1955. 
-Factura "Gran establecimiento de Horticultura y Floricultura", 6/2/1955. 
-Rebut de la mateixa entitat, 9/2/1955. 
-Rebut "Casa Juan Estruch" per arranjament instruments musicals, 26/2/1955. 
-Factura "Gráficas Villalba", 3/3/1955. 
-Rebut fet a mà, 8/3/1955. 
-Factura "Gráficas Villalba", 17/3/1955. 
-Factura "C.Calvet. Pintura y Decoración", 18/3/1955. 
-Factura "Musical Emporium", 25/3/1955. 
-Factura "Gráficas Villalba", 16/4/1955. 
-Factura "Gráficas Villalba", 16/4/1955. 
-Rebut per material elèctric, 18/4/1955. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 22/4/1955. 
-Factura "Carpintería Mecánica y construcciones A.Duch", 23/4/1955. 
-Factura "Gráficas Villalba", 28/4/1955. 
-Rebut "Agua, gas y electricidad Vda. de José Charles", 30/4/1955. 
-Rebut fet a mà per unes peces musicals per al cor, abril 1955. 
-Factura "Gráficas Villalba", 13/6/1955. 
-Factura "Gráficas Villalba", 26/6/1955. 
-Factura "Agua, gas y electricidad Vda. de J. Charles", 30/7/1955. 
-Factura Gráficas Villalba", 15/9/1955. 
-Rebut fet a mà per un cafè, 27/9/1955. 
-Rebut fet a mà per uns viatges a Barcelona, 28/9/1955. 
-Rebut "Establecimiento de Horticultura y Floricultura R.Figueras",  
30/10/1955. 
-Factura "Gráficas Villalba", 2/11/1955. 
-Instància al Governador Civil de Barcelona amb l'estat de comptes de l'entitat, 
9/12/1955. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 30/12/1955. 
-Dos Fulls de Sol·licitud per obrir un compte a la "Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Barcelona", Any 1956. 
-Factura "Gráficas Villalba", 2/2/1956. 
-Factura "Viajes Iberia", 19/5/1956. 
-Factura "Gráficas Villalba", 3/7/1956. 
-Instància al Governador Civil de Barcelona amb el balanç anual de l'entitat, 
5/1/1957. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 7/1/1957. 
-Factura "Restaurante Avenida", 19/4/1957. 
-Factura "Gráficas Villalba", 30/4/1957. 
-Rebut "Autocares Barcelona", 28/9/1957. 
-Rebut fet a mà "Almacenes Jorba", 13/8/1958. 
-Instància al Governador Civil de Barcelona en la que adjunten "Resumen y 
detalle del libro de Caja de los meses de octubre a diciembre de 1958, de la 
Federació de Cors de Clavé", 30/12/1958. 
-Pressupost de "Almacenes Jorba" per un estendard per l'entitat, 5/3/1959. 
-Factura "Gráficas Villalba", 11/8/1959. 
-Factura "Taller de Miniaturas de Fantasía", 14/8/1959. 
-Rebut fet a mà per unes medalles, 14/8/1959. 



ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET – ARXIU HISTÒRIC 

FONS SOCIEDAD CORAL LA JOVENTUT DE L’HOSPITALET  codi: 10/ 6 
 

10 
 

CAPSA 19:  
 
-Full del "Ministerio de Trabajo .Instituto de Previsión y Mutualidades Laborales" 
corresponent  a la cotització del mes d'agost, 1959. 
-Full "Mutualidades Laborales", mes d'agost de 1959. 
-Factura "Carpintería mecánica y construcciones A.Duch", 8/9/1959. 
-Rebut "Autocares ABC", 12/9/1959. 
-Full "Mutualidades Laborales",  setembre 1959. 
-Full "Ministerio de Trabajo. Instituto de Previsión y Mutualidades Laborales 
corresponent a la cotització del mes de setembre 1959. 
-Factura "Gráficas Reven", 14/10/1959. 
-Notificació de l'Ajuntament de Barcelona, Secció d'Hisenda, Negociat d'Arbitris, 
adjunta document d'alta per l'entitat, 18/11/1959. 
-Factura "Gráficas Villalba", 19/11/1959. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 24/12/1959. 
-Factura "Gráficas Villalba", 28/12/1959. 
-Factura "Gráficas Villalba", 2/2/1960. 
-Rebut "Federació Cors Clavé" per subscripció a la revista "Aurora", 8/4/1960. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 13/4/1960. 
-Factura "Lampistería y electricidad C. Enrich", 27/4/1960. 
-Rebut "J.Rigol Ginebra", 30/5/1960. 
-Rebut "Cristalería- Cacharrería Bartolomé Vives", 28/6/1960. 
-Resum i detall del Llibre de CAPSA dels mesos de gener a juny de la 
"Federació de Cors de Clavé", 31/6/1960. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 1/7/1960. 
-Preu del menú del "Fonda-bar Salvador Pou", 10/7/1960. 
-Rebut "Casa Tres. Bar-Restaurant", 21/7/1960. 
-Nota d'abonament del "Banc Central", 18/10/1960. 
-Rebut pel "Arbitrio municipal sobre letreros, rótulos, anuncios y cuerpos 
salientes. Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat ", 1/8/1961. 
-Rebut per una partitura de la "Federació de Cors de Clavé", 30/10/1961. 
-Factura "Gráficas Villalba", 31/10/1961. 
-4 Fulls de "Mutualidades Laborales" corresponents als mesos d’octubre a 
desembre de 1961. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 30/1/1962. 
-Factura "Gráficas Villalba", 17/2/1962. 
-Rebut per "Tasas de Reconocimientos y Autorizaciones", 12/4/1962. 
-Carta "Ministerio de Trabajo. Recaudación de Cuotas", 25/6/1962. 
-Full "Mutualidades Laborales", octubre 1962. 
-Factura "Pintura Decorativa Domingo Polo", 3/12/1962. 
-Rebut "Gestoría Administrativa Prat", 8/1963. 
 
Documentació sense data: 
 
-Plec de tres rebuts: comptes corresponents a la Setmana 17, rebut fet a mà, 
rebut coro-maestro. 

-Plec amb 14 rebuts:  
1)  comptes setmana 24  2)  comptes setmana 26,  
3)  comptes setmana 27  4)  rebut amb el segell "Antigua Casa Gol" 
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5)  rebut fet a mà signat per Isidro 
6)  comptes setmana 32  7) comptes setmana 34 
8)  comptes setmana 38  9)  compte a mà 
10)  compte Sr. Arnal 11)  val per 60 pessetes 
12)  rebut per treballs en pergamí   
13)  rebut fet a mà per a Pedro Tort 
14)  comptes setmana 4. 
-Rebut fet a mà per unes barretines en una targeta de "Almacenes La 
Esperanza". 
-12 Fulls emesos per la "Delegación Sindical Provincial Sindicato Local del 
Espectáculo. Sección Teatro", semblen contactes per actuacions. 
-Rebut "Hotel Les "Noyas" de P. Mallol 
-Rebut "José Fernández Pereira. Tejidos Noela" 
 
 
CAPSA 20:  
 
ACTIVITATS (1934-1963): 
 
 -Correspondència: 
 
-Notificació d'autorització de l'Ajuntament de l'Hospitalet per sortir a cantar les 
"Caramelles", 7/4/1934. 
-Comunicació de Governació, Ajuntament de l'Hospitalet per a fer la inscripció 
pel proper concurs de "Caramelles", 26/3/1936. 
-Comunicació de l'Ajuntament de l'Hospitalet convidant a l'entitat per tal que 
s'inscrigui pel concurs de "Caramelles", 8/4/1936. 
-Autorització de l'Ajuntament de l'Hospitalet per celebrar l'Assemblea General, 
24/4/1936. 
-Autorització de l'Ajuntament de l'Hospitalet per a una reunió a la "Sala 
Lumière". 4/5/1949. 
-Autorització de l'Ajuntament de l'Hospitalet per una reunió, 1/6/1949. 
-Carta del "Casino Nacional" al President de l'entitat agraint la seva voluntat de 
col·laboració, 16/11/1949. 
-(Fotocòpia)  Carta del Govern Civil de la Província de Barcelona, 9/1/1950. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Ll. Secció de Governació autoritzant 
reunió de socis, 10/1/1950. 
-Carta de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Ll. Notificant l'autorització del 
Governador Civil de Barcelona a la constitució de l'entitat.16/1/1950. 
-Carta manuscrita adreçada al president de l'entitat, conjuntament amb una 
carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet.21/1/1950. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet autoritzant reunió de socis.24/1/1950. 
-Carta de l'Ajuntament en què autoritza a l'entitat per cantar "Caramelles". 
18/3/1950. 
-Carta de l'Ajuntament en què retorna les lletres de les cançons autoritzades 
per cantar en les "Caramelles" d'enguany, 5/4/1950. 
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-Carta de l'Ajuntament autoritzant la reunió general de l'entitat.20/4/1950. 
-Targeta de presentació de Juan Camprubí Prats amb data de 20/5/1950. Va 
junt amb una carta de l'Ajuntament en què autoritza a l'entitat per celebrar una 
assemblea, 27/5/1950. 
-Carta de l'Ajuntament autoritzant l'entitat per a fer un festival líric de 22/6/1950. 
-Carta de l'Ajuntament autoritzant a l'entitat per a fer un festival líric de 
6/7/1950. 
-Carta de l'Ajuntament autoritzant l'assemblea general de l'entitat, 20/7/1950. 
-Instància a l'Alcalde de l'Hospitalet de Ll. per tal que autoritzi l'assemblea de 
l'entitat de 15/11/1950. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet en què autoritza a l'entitat per fer 
l'assemblea general, 16/11/1950. 
-Carta a l'Alcalde de l'Hospitalet en què se li comunica que l'entitat a convocat 
als seus associats a l'assemblea general, 4/1/1951. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet en què autoritza a l'entitat per cantar en 
públic i retorna els textos de les cançons que han passat censura, 21/3/1951. 
-Carta del Ministerio de Información y Turismo, Sección de Cine y Teatro en 
què autoritza a l'entitat per la representació de l'obra Cançó d'amor i de guerra", 
12/12/1951. 
-Carta manuscrita en què el president de l'entitat sol·licita autorització per poder 
representar la sarsuela "Cançó d'amor i de guerra", 13/12/1951. 
-Notificació de la Dirección General de Seguridad, Jefatura de Policia de 
Barcelona, Espectáculos en què autoritza a l'entitat la representació de "Cançó 
d'amor i de guerra", 14/12/1951. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Ll. autoritzant assemblea general de 
l'entitat, 8/1/1952. 
-Invitació del Cap Local de  FET i de les JONS a una Missa i Tedèum amb 
motiu del XII Aniversari de l'alliberament de la ciutat.24/1/1952. 
-Notificació del Govern Civil de la Província de Barcelona, Secretaria General, 
Secció de Multes  d'una sanció a l'entitat. 28/1/1952. 
-Còpia de l'anterior notificació. 
-Carta de l'entitat adreçada al president de la "Federació de Cors Clavé", 
8/2/1952. 
-Salutació de l'Alcalde de l'Hospitalet de Ll. al president de l'entitat per felicitar-
ho pel seu nomenament, 10/2/1952. 
-Carta del Hotel-Cafè Restaurante Suizo, 16/2/1952. 
-Instància a l'Alcalde de l'Hospitalet sol·licitant autorització per cantar 
"caramelles", 31/3/1952. 
-Autorització del "Ministerio de Información y Turismo. Sección de Cine y 
teatro" per poder cantar les "caramelles", 8/4/1952. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet en què autoritza a l'entitat per cantar 
"caramelles", 8/4/1952 
-Notificació de la Dirección General de Seguridad, Jefatura Superior de Policia 
en què autoritza a l'entitat per cantar "caramelles", 9/4/1952. 
-Carta de "Pensión Central.Miguel Palmer" en què confirma la reserva de 
places per a l'entitat, 5/5/1952. 
-Carta del "Club Barcelona" en què agraeixen a l'entitat el seu oferiment per 
cantar, 11/7/1952. 



ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET – ARXIU HISTÒRIC 

FONS SOCIEDAD CORAL LA JOVENTUT DE L’HOSPITALET  codi: 10/ 6 
 

13 
 

CAPSA 20:  
 
-Carta de l'entitat a l'Alcalde de Palma de Mallorca per anunciar la seva 
arribada a la ciutat, 16/7/1952. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet en què autoritza per celebrar l'excursió 
anual de l'entitat, 21/7/1952. 
-Instància a l'Alcalde de l'Hospitalet de Ll. per celebrar l'assemblea general 
extraordinària, 31/7/1952. 
-Instància a l'alcalde de la ciutat demamant autorització per celebrar assemblea 
de socis, 13/1/1953. 
-Instància a l'Alcalde de la ciutat demanant autorització per cantar les 
"caramelles", 25/3/1953. 
-Carta de l'"Obra Sindical Educación y Descanso", bases del  XI COncurso 
Provincial de Caramelles, 17/4/1953. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet autoritzant assemblea general, 6/7/1953. 
-Instància a l'Alcalde de l'Hospitalet demanant autorització per assemblea de 
socis, 12/1/1953  
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet autoritzant assemblea ordinària de 
l'entitat, 13/1/1954. 
-Còpia de la carta de l'entitat a Francisco Galiana, 18/2/1954. 
-Carta de l'entitat al President de la S.C.Nueva Gestoria, 18/2/1954. 
-Salutació del President del Club de Futbol Barcelona al director de l'entitat, 
30/3/1954. 
-Notificació de la Dirección General de Seguridad, Jefatura Superior de Policia 
en què autoritza a cantar "caramelles", 12/4/1954. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet autoritzant la cantada de "caramelles", 
van adjunts tres Fulls amb les lletres de les cançons autoritzades,  14/4/1954. 
-Carta de l'entitat al Director de l'Hotel Lauria-Roma, 28/4/1954. 
-Carta de la S.C."La Unió" per comunicar la celebració del primer centenari de 
l'entitat i convidar als actes, 1/5/1954. 
-Carta "Viajes Iberia" a l'entitat, 1/5/1954. 
-Carta de l'entitat a l'alcalde de Banyoles per comunicar-li el pas de l'entitat per 
la ciutat, 21/5/1954. 
-Carta al President de la S.C."Lira Vendrellense", 18/9/1954. 
-Carta al President de la "Agrupación Sardanística Montserratina de la Casa de 
Cataluña" a València, 21/9/1954. 
-Carta l'alcalde de l'Hospitalet adjuntant l'estat de comptes de l'entitat, 
20/12/1954. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet en què autoritza assemblea ordinària, 
13/1/1955. 
-Instància a l'alcalde de l'Hospitalet sol·licitat autorització per fer el canvi de la 
Junta de l'entitat, 27/1/1955. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet autoritzant la  celebració d'una vetllada 
familiar, 28/1/1955. 
-Carta de l'entitat a un antic associat, 9/2/1955. 
-Carta de l'entitat a la "Federació de Cors Clavé" per comunicar la mort d'un 
associat amb data de 19/2/1955, va adjunta a una altra en què comuniquen la 
nova junta de l'entitat, 21/2/1955. 
-Notificació de la Dirección General de Seguridad, Jefatura Superior de Policia 
en què autoritza a cantar "caramelles", 2/4/1955. 
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-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet en què autoritza a l'entitat per cantar 
"caramelles", adjuntant les lletres de les cançons autoritzades, 6/4/1955. 
-Instància a l'Alcalde de la ciutat sol·licitant autorització per celebrar un concurs 
de cant, 20/4/1955. 
-Instància a l'Alcalde de l'Hospitalet sol·licitant poder celebrar Assemblea 
general Extraordinària, 22/8/1955. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet autoritzant a l'entitat per celebrar 
l'assemblea, 22/8/1955. 
-Carta-salutació del President de U.D.Hospitalet, desembre 1955. 
-Carta de l'Orfeó Català, febrer 1956. 
-Instància a l'Alcalde de l'Hospitalet demanant autorització per celebrar 
assemblea general, 20/2/1956. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet autoritzant l'assemblea de socis, 
22/2/1956. 
-Notificació de la Dirección General de Seguridad, Jefatura Superior de Policia 
de l'autorització per cantar les "caramelles", adjunt dos Fulls amb els textos 
autoritzats, 24/3/1956. 
-Notificació d'autorització de la Dirección General de Seguridad, Jefatura 
Superior de Policia per cantar "caramelles", 27/3/1956. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet en què autoritza cantar "caramelles", 
28/3/1956. 
-Carta de la S.C. "La Flor Revinguda Matinera", abril 1956. 
-Carta de la S.C.Instructiva "EL Universo", 28/4/1956. 
-Carta manuscrita d'un soci a l'entitat, 17/6/1956. 
-Carta de la S.C. "La Unió", juliol 1956. 
-Carta del Centro Católico en què conviden al President de l'entitat a la 
inauguració de la nova Pista, 19/7/1956. 
-Carta de la S.C."Lira Vendrellense", 4/10/1956. 
-Carta de UEC, Delegació Centre en què adjunta les bases del concurs de 
fotografia, 7/11/1956. 
-Invitació de l'Alcalde de l'Hospitalet de Ll. al President de l'entitat als actes de 
la "Fiesta del Arbol", 12/3/1957. 
-Carta de l'Hotel Catalonia a l'entitat, 25/3/1957. 
-Carta de la "Federació Cors Clavé", 29/3/1957. 
-Carta de l'entitat, 9/4/1957. 
-Notificació de la Dirección general de Seguridad, Jefatura Superior de Policia 
autoritzant  a l'entitat cantar "caramelles", 17/4/1957. 
-Convocatòria de la "Federació Cors Clavé" a una concentració a la Sagrada 
Família, 20/4/1957. 
-Carta de la S.C."La Unió Manresana" convidant als actes de celebració de les 
noces de platí de l'entitat, abril 1957. 
-Carta de l'entitat per comunicar la sortida anual, 2/5/1957. 
-Carta de "Hotel Tres Reyes" a l'entitat, 4/5/1957. 
-Carta del "Restaurante Casa Gatell", 6/5/1957. 
-Carta de "Juan Reverté Sanz" a l'entitat, 7/5/1957.    
-Carta de "Avenida Restaurante y Pensión", 20/5/1957. 
-Invitació de l'Alcalde de l'Hospitalet a la Processó del Corpus, 18/6/1957. 
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-Invitació del President del "Club de Baloncesto Hospitalet a l'acte de 
benedicció de les noves instal·lacions de l'entitat, 11/8/1957. 
-Carta de la S.C."La Roca",  octubre 1957. 
-Instància a l'alcalde de l'Ajuntament d'Hospitalet sol·licitant autorització per 
cantar "caramelles", 27/3/1958. 
-Carta del Patronato Local de Homenaje a la Vejez en què demana 
l'assistència del President de l'entitat a la propera reunió del Patronat, 9/5/1958. 
-Felicitació de Nadal, 1958. 
-Felicitació de Nadal, 1958. 
-Plec de diferents documents: Rebut de la "Gestoria Administrativa Prat" amb 
data de 31/3/1959, instància al Cap Superior de Policia de Barcelona demanat 
autorització per cantar les "caramelles", dos Fulls amb els textos de les 
cançons per autoritzar, 24/3/1959. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet autoritzant les "caramelles" adjunta 
quatre Fulls amb les cançons autoritzades, 25/3/1959 
-Carta de la "Unión Coral Llinasense" en què conviden a un acte d'homenatge a 
Josep Anselm Clavé,  abril 1959. 
-Carta de "Agrupación Coral La Estrella de Mar" en què conviden a l'acte de 
benedicció de la Bandera de l'entitat, abril 1959. 
-Carta de "S.C.Estrella Daurada Sabadell" convidant a la inauguració de 
l'estendard de l'entitat, abril 1959. 
-Instància a l'alcalde de l'Hospitalet demanant un ajut econòmic per sufragar les 
despeses per als actes de les Noces d'Argent de l'entitat, 11/4/1959. 
-Carta manuscrita d'un corista de l'entitat, 20/4/1959. 
-Instància a l'Alcalde de l'Hospitalet sol·licitant autorització per celebrar un 
Tedèum per antics socis dintre dels actes de les noces d'argent de l'entitat, 
22/4/1959. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet en què s'autoritza el Tedèum per part de 
l'entitat, 24/4/1959. 
-Carta-salutació de l'Alcalde d'Hospitalet convidant a la propera reunió per 
preparar els actes de la propera Festa Major, 28/4/1959. 
-Carta del Patronato Local de Homenaje a la Vejez convocant al President de 
l'entitat a una reunió del Patronat, 16/5/1959. 
-Carta del President de la S.C."La Unión" en què adjunta un programa dels 
actes organitzats per l'entitat amb motiu de la Festa Major, 18/5/1959.     
-Carta-salutació de l'Alcalde d'Hospitalet en què conviden al President de 
l'entitat a la Processó del Corpus, 26/5/1959. 
-Carta mecanografiada d'un soci que no podrà fer de padrí de l'entitat en les 
Noces d'Argent, 26/5/1959. 
-Carta manuscrita d'un soci de l'entitat des de Tremp, 26/5/1959. 
-Carta-salutació de l'Alcalde d'Hospitalet en què conviden al President de 
l'entitat a una reunió per preparar els actes de la Festa Major, 1/6/1959. 
-Carta-salutació del Tinent d'Alcalde, President del "Patronato Local de la 
Vejez" del districte de Sta. Eulàlia en què convida al President de l'entitat a 
l'acte d'homenatge a la Vellesa, 4/6/1959. 
-Carta-salutació del Tinent d'Alcalde, President del "Patronato Local de la 
Vejez" del districte de Collblanc-Torrassa a l'acte d'homenatge a la vellesa, 
8/6/1959. 
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-Carta de l'Ajuntament d'Hospitalet en què autoritza a l'entitat per celebrar un 
festival en el Cine Rambla, 10/6/1959. 
-Carta-salutació del President de la "UEC" en què felicita a l'entitat pel seu 25è 
aniversari, 17/6/1959. 
-Carta-salutació de l'Alcalde d'Hospitalet en què convida al President de l'entitat 
a l'acte d'Homenatge a la vellesa, juny 1959. 
-Carta manuscrita,  9/7/1959. 
-Carta de la S.C."La Joia de Montjuïc" confirmant l'assistència als actes 
d'aniversari de l'entitat, 27/7/1959. 
-Carta de S.C."Amics del Cant" confirmant l'Assistència als actes d'aniversari 
de l'entitat, 28/7/1959. 
-Carta de l'"Agrupación Coral Sanllehy" confirmant l'Assistència als actes 
d'aniversari de l'entitat, 29/7/1959. 
-Carta de S.C."L'Aliança" confirmant l'Assistència als actes d'aniversari de 
l'entitat, 31/7/1959. 
-Carta de S.R.A.C "Los Antiguos de la Torrassa" confirmant l'assistència als 
actes d'aniversari de l'entitat, 31/7/1959. 
-Carta de "Agrupación Cultural La Orquidea" confirmant l'assistència als actes 
d'aniversari de l'entitat, 31/7/1959. 
-Carta de S.C."La Unió" convidant a un acte en homenatge de Clavé,  juliol 
1959. 
-Carta de S.C."Font de Guatlla" confirmant l'assistència als actes d'aniversari 
de l'entitat, 1/8/1959. 
-Carta de S.C.R."Torre-Llobeta" confirmant l'assistència als actes d'aniversari 
de l'entitat, 1/8/1959. 
-Carta A.C."Hermandad Barcelonesa" confirmen assistència als actes 
d'aniversari, 1/8/1959. 
-Carta S.C."Els Moderns del Poble Sec" confirmant l'assistència als actes 
d'aniversari de l'entitat, 1/8/1959. 
-Carta de S.C."El Sable de Plata" confirmant assistència als actes d'aniversari 
de l'entitat, 1/8/1959. 
-Carta de S.C. "El Pensament" confirmant assistència als actes d'aniversari de 
l'entitat, 1/8/1959. 
-Carta de S.C."Euterpe" confirmant assistència als actes d'aniversari de 
l'entitat, 1/8/1959. 
-Carta de "Agrupación Coral Roure" confirmant l'assistència als actes 
d'aniversari de l'entitat, 2/8/1959. 
-Carta de "Agrupación Coral Gelida" en què comunica no poder assistir als 
actes d'aniversari de l'entitat, 2/8/1959. 
-Carta de Cooperativa "La Rubinense" confirmant l'assistència als actes 
d'aniversari de l'entitat, 2/8/1959. 
-Carta S.C."La Unión" confirmant l'assistència als actes d'aniversari de l'entitat, 
3/8/1959. 
-Carta de S.C.R."La Campana" confirmant l'assistència als actes d'aniversari de 
l'entitat, 3/8/1959. 
-Carta de S.C."La Moderna de Poble Nou" confirmant l'assistència als actes 
d'aniversari de l'entitat, 4/8/1959. 
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-Carta de S.C."La Flor de Maig" comunicant la no assistència als actes 
d'aniversari, 4/8/1959. 
-Carta de S.C."Les Flors de Maig" confirmant l'assistència als actes d'aniversari 
de l'entitat, 4/8/1959. 
-Carta S.C."La Aurora de Collblanc" confirmant l'assistència als actes 
d'aniversari de l'entitat, 4/8/1959. 
-Carta S.C."Centre Sabadelles" confirmant l'Assistència als actes d'aniversari 
de l'entitat, 4/8/1959. 
-Carta S.C."La Paloma" confirmant l'assistència als actes d'aniversari de 
l'entitat, 4/8/1959. 
-Carta S.C."La Lira" confirmant l'assistència als actes d'aniversari de l'entitat, 
4/8/1959. 
-Carta A.C "El Ancora" confirmant l'assistència als actes d'aniversari de l'entitat, 
5/8/1959. 
-Carta S.C."El Pericón" confirmant l'assistència als actes d'aniversari de 
l'entitat, 6/8/1959. 
-Carta de "Coro de Flora" confirmant l'assistència als actes d'aniversari de 
l'entitat, 6/8/1959. 
-Carta S.C.R. "L'Harmonia del Poble Sec" confirmant l'assistència als actes 
d'aniversari de l'entitat, 6/8/1959.  
-Carta S.C. "Juventud Tianense" confirmant l'assistència als actes d'aniversari 
de l'entitat, 7/8/1959. 
-Carta S.C."La Estrella de Mar" confirmant l'assistència als actes d'aniversari de 
l'entitat, 8/8/1959. 
-Carta "Coro de Flora" convidant a un proper acte de l'entitat dintre de la Festa 
Major, 8/8/1959. 
-Carta "Unión Coral Llinasense" confirmant l'assistència als actes d'aniversari 
de l'entitat, 8/8/1959. 
-Carta S.A.C."Cantaires de l'Ebre" comunicant que no podran assistir als actes 
d'aniversari, 13/8/1959. 
-Carta S.C."Lo Llobregat de les Flors" comunicant que no podran assistir als 
actes d'aniversari, 15/8/1959. 
-Carta S.C. "La Espiga" comunicant que no podran assistir als actes 
d'aniversari, 15/8/1959. 
-Carta manuscrita d'un soci des de la mili, 19/8/1959. 
-Carta S.C.I."El Universo" disculpant-se per no poder assistir finalment als 
actes d'aniversari, 21/8/1959. 
-Carta "Federació de Cors Clavé", 30/8/1959. 
-Carta d'un soci felicitant l'entitat, 18/9/1959. 
-Carta d'un soci des de la mili , 2/10/1959.  
-Instància a l'Alcalde de L'Hospitalet demanant autorització per l'assemblea 
general, 15/10/1959. 
-Carta de l'Ajuntament de L'Hospitalet autoritzant convocatòria assemblea 
general, 17/10/1959. 
-Carta del president de "UEC" convidant a una conferència, 21/10/1959. 
-Avís de la Junta de l'entitat sobre la baixa de dos socis, 12/11/1959. 
-Avís de la Junta de l'entitat, 17/11/1959. 
-Carta "Federació de Cors Clavé", 7/12/1959. 
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-Instància al Cap Superior de Policia de Barcelona demanant autorització per 
celebrar les "Caramelles", adjunta quatre Fulls amb les lletres de les cançons, 
9/4/1960. 
-Autorització de l'Ajuntament de l'Hospitalet per la tradicional cantada de 
"Caramelles", 12/4/1960. 
-Carta de "Auto-Taller,  Juan Puigbó" responent a una Sol·licitud de l'entitat, 
16/5/1960. 
-Carta "Hotel Trias" a l'entitat, 20/5/1960. 
-Carta "S.C.Unió Rossinyols Torrassencs" en què demanen la presència del 
president de l'entitat per resoldre diverses qüestions, 20/5/1960. 
-Carta-circular de la "Federació de Cors de Clavé" adreçada a totes les entitats 
convocant a un acte comunitari, maig 1960. 
-Carta de "Auto-Taller, Juan Puigbó" atenent una consulta de l'entitat, 
30/5/1960. 
-Carta "Hotel Les Noies" en resposta a una consulta de l'entitat sobre un servei, 
18/6/1960. 
-Carta "Fonda Cerdaña", resposta anterior carta entitat, 19/6/1960. 
-Carta "Hotel Centro Gerona" informant dels seus serveis, 24/6/1960. 
-Carta "Hotel Murlá" informa a l'entitat que no els podrà atendre, 20/6/1960. 
-Carta "Hotel Europa" en resposta al pressupost sol·licitat per l'entitat, 
21/6/1960. 
-Carta "Hotel Flora" resposta a la Sol·licitud de l'entitat, 22/6/1960. 
-Carta "Ramon Llobet Cafè-Fonda" enviant menú sol·licitat per l'entitat, 
23/6/1960. 
-Carta "S.C.La Rosa Artiguense" comunicant assistència a l'acte organitzat per 
l'entitat, 25/6/1960. 
-Carta "Hotel Mundial" no podent a tendre la seva demanda, 26/6/1960. 
-Instància sol·licitant autorització per  realitzar un homenatge, adjunta full 
pagament taxes del Govern Civil, pagament drets s'autor a la SGAE i el 
programa de l'acte, 28/6/1960. 
-Carta "Hotel Centro Gerona" responent a la demanda de l'entitat, 29/7/1960. 
-Carta "Can Tres" responent a la Sol·licitud de l'entitat, 8/7/1960. 
-Carta "Can Tres" informant de tipus de menú, 15/7/1960. 
-Convocatòria de la "Federació de Cors Clavé" per l'Assemblea General, 
28/8/1960. 
-Carta "Federació de Cors Clavé" , 7/10/1960. 
-Plec de cinc Fulls mecanografiats adreçats a les entitats per Josep Carbó, 
1960. 
-Carta de l'Ajuntament de l'Hospitalet per cantar les "Caramelles", adjunta tres 
Fulls amb les cançons autoritzades, 1/4/1961. 
-Carta "Autocares Via Augusta" en què ofereixen els seus serveis d'autocars i 
cotxes, juny 1961. 
-Instància a l'Alcalde de l'Hospitalet de Llobregat demanant autorització 
cantada de caramelles, 10/4/1962. 
-Carta "Masa Coral Orfeónica La Lira" en què adjunta els impresos d'inscripció 
a un certamen, 14/5/1962. 
-Carta "Hotel Catalònia" informant a l'entitat dels serveis i preus del mateix, 
16/5/1962. 
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-Carta "Hotel Peninsular"informant de serveis i preus, 18/7/1962. 
-Carta "Federació de Cors Clavé" convocant per la propera concentració de les 
entitats associades, 29/8/1962. 
 
Documentació sense data: 
 
-Carta "La Veu del Poble" acceptant invitació actes de celebració d'aniversari 
de l'entitat. 
-Carta "S.C.Progreso Polymnia" acceptant invitació a un acte conjunt. 
-Carta "A.C. Els Amics del Canigó" felicitant l'entitat per les Noces d'Argent i 
acceptant invitació actes de celebració. 
-Carta "S.C.La Rosa Artiguense" acceptant invitació actes commemoratives 
Noces d'Argent de l'entitat. 
-Carta "S.C. La Aurora de Collblanch" convocant una reunió extraordinària de 
presidents d'entitats. 
-Nota mecanografiada convocant al President de l'entitat a una reunió a la 
Tinència d'Alcaldia de Santa Eulàlia. 
-Carta "Coro Marítimo Badalonés" feliciten per les Noces d'Argent de l'entitat i 
s'excusen per no poder assistir. 
-Nota mecanografiada d'Esteban Carbó agraint al President de l'entitat 
l'homenatge realitzat. 
-Carta de la "Federació de Cors de Clavé", 2 Fulls mecanografiats. 
-Carta "Fonda Salleras" atenent la demanda de l'entitat. 
-Nota manuscrita de Carlos Eurido respecte a unes galerades. 
-Carta "Federació de Cors Clavé" en què dóna noves instruccions per la 
propera expedició. 
-Nota manuscrita agraint les atencions, però rebutjant els serveis de l'entitat, 
sobre la targeta de "Ginesta, Muebles y Decoración" 
-Nota manuscrita agraint les atencions, però rebutjant els serveis de l'entitat, 
sobre la targeta de "José Planas, Jarabes, Licores y Vinos". 
-Llistat mecanografiat de les diferents entitats corals i les seves adreces. 
-Plec de la "Federació de Cors Clavé" amb el llistat d'entitats afiliades i les 
seves adreces. 
-Carta "S.C.La Joventud" adreçada a un hotel demanant pressupost. 
-Carta "S.C.La Joventud" disculpant-se per no poder assistir a uns actes 
d'homenatge, va adreçada a la S.C. de Badalona. 
-Carta "S.C Perla Agustinense" convidant a un dinar d' homenatge. 
-Full d'inscripció al "Concurso Coral de les Fiestas de la Merced". 
-Comunicat de la "Federació de Cors Clavé" a les entitats amb motiu de la 
propera expedició a Bilbao (2 Fulls mecanografiats). 
 
ACTIVITATS: 
 
-Diploma de "Título de Cooperador a favor de la S.C."La Juventud", 8/12/1949. 
-Diploma atorgat per la S.C."Font de la Guatlla" a la S.C."La Joventud", 
2/4/1950. 
-Diploma atorgat per la A.C."La Lira de Viladecans a l'entitat, 21/5/1950. 
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-Diploma de la "Gran Tómbola Benéfica Barcelonesa" atorgat a l'entitat per la 
Junta Provincial Pro-Hospitales, 15/7/1950.  
-Bases del "Concurso de Masas Corales en Vilafranca del Penedès", juliol 
1952. 
-Full mecanoscrit en què es resumeix les activitats de l'entitat, 28/8/1952. 
-Quatre Fulls manuscrits amb el discurs per les Noces D'argent de l'entitat, 
desembre de 1959. 
-Bases del "Concurso de Caramelles en Hospitalet de Llobregat" abril 1960. 
-Llistat de socis que surten, 17/4/1960. 
-Llistat de socis. Recorregut dia 17/4/1960, 1a. sortida. 
-Llistat de socis. Recorregut dia 23/4/1960, 2a. sortida. 
-Llistat de socis. Recorregut dia 24/4/1960, 3a. sortida. 
-1 exemplar de "La Aurora de Clavé. Circular de la Federació de Cors de 
Clavé", abril-maig 1960. 
-Bases del "Certamen Coral Eliminatorio para la Copa Clavé, año 1960", Maig 
1960. 
-1 exemplar de "La Aurora de Clavé. Circular de la Federació de Cors de 
Clavé". Octubre 1960.  
-8 tickets de "Socio Protector" del 5 al 10 de novembre de 1962. 
-Bitllet de Loteria de Nadal, 1963. 
-Cartell anunciador del bitllet de Nadal que està a la venda, 1963. 
 
Documentació sense data: 
 
-(Fotocòpia) Petita ressenya sobre l'entitat. 
-Plec de 15 Fulls mecanoscrits en què s'explica l'evolució de l'entitat. 
-Nota mecanografiada amb consells a seguir en la sortida de "Caramelles". 
 
 
 
 
 
ALTRA DOCUMENTACIÓ: 
 
-1 Matasegells de l'entitat en mal estat dolent. Transferit al Museu d'Història de 
L'Hospitalet 17/12/1996. 
-Subcarpeta amb el nom de l'entitat que conté: 
-2 folis en blanc amb la capçalera de l'entitat. 
-1 full amb la capçalera de l'entitat, carta tipus salutació del president entitat 
-1 full amb Text standard i capçalera entitat. 
-1 full amb Text standard i capçalera entitat 
-Nota impresa amb capçalera de l'entitat en blanc. 
-Targeta felicitació de Nadal de l'entitat. 
-Full carnet de soci en blanc 
-Full amb capçalera de l'entitat 
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Programes de mà i Cartells 
(sol·licitar per núm registre) 
 
 

-2 Exemplars "Programa Oficial. Inauguración y Bendición del Monumento a 
D.J.Anselmo Clavé", 12/12/1954.  (* Núm.:1171) 
-1 exemplar Programa d'actes "Inauguración de la Plaza del Maestro Clavé y 
homenaje al maestro D.Esteban Carbó", 19/8/1959.  (* Núm.:1172) 
 
-2 Exemplars programa d'actes "Bodas de Plata, 1934-1959". Abril-octubre 
1959.  (* Núm.:1173) 
-5 Exemplars Programa d'actes "Homenatge al seu Mestre-Director N'Esteve 
Guasch Lloberas", 2/7/1960.  (* Núm.:1174) 
 
-2 Cartells "Centenario. Federació de Cors de Clavé 1860." 2 /10/1960. (* Núm.:785) 
 
 
 
 
CAPSA 21:   
 
ACTIVITATS (1934-1936) 
 
-"Registro de Partituras a cargo de la Sociedad procedentes de la Campestre y 
la Llobregat", 1934. 
-Llibre-index "Relació de Partitures existents en aquesta Societat Coral "La 
Joventut", 16/6/1936. 
-Llistat de tres Fulls manuscrits amb els documents musicals a càrrec de 
l'entitat. 
-Partitura "Els Teus Dits", 1 exemplar. 
-Partitura "Pomell de Melodies", 1 exemplar. 
-Partitura "Caramelles", 1 exemplar. 
-Partitura "Del Cor de l'Empordà", 1 exemplar. 
-Partitura "Les Campanes de l'ermita", 1 exemplar. 
-Partitura "Cançó dels Àngels", 5 Fulls en total. 
-Partitura Harmònium de "Salve Regina", 1 exemplar. 
-Partitura "Salve Regina", 21 Exemplars pel cor amb un manuscrit de la lletra 
complerta de "Salve Regina".  
-Partitura "De Bon Matí", 1 exemplar. 
-Partitura "Combinat Melòdic", 1 exemplar.  
-Partitura "La Llum de la Costa Brava" , 1 exemplar. 
-Partitura "Ave Maria", 8 Exemplars 1ª sopranos, 8 Exemplars 2ª sopranos, 2 
Exemplars baixos, 5 Exemplars tenors. 
-Partitures "Ave Rerum" per tenors i baixos, 5 per baixos i 5 per tenors. 
-Partitures "Ave Rerum" per sopranos i contralts, 10 per sopranos, 9 per 
contralts. 
-Subcarpeta 1: 2 Exemplars "Les Campanes de l'Ermita". 
-Subcarpeta 2: 6 Exemplars de "Cançó de Pasqua". 
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-Subcarpeta 3: 6 Exemplars de "Xiquets de Valls". 
-Subcarpeta 4: 9 Exemplars de "El somni d'una verge". 
-Subcarpeta 5: 9 Exemplars de "Goigs i Planys". 
-Subcarpeta 6: 15 Exemplars de "Gaia Festa". 
-Subcarpeta 7: 26 Exemplars de "Negra Sombra".  
-Subcarpeta 8: 26 Exemplars de "La Maquinista". 
-Subcarpeta 9: 13 Exemplars de "Maria de les Trenes". 
-Subcarpeta 10: 18 Exemplars de "Formosa Dansa". 
-Subcarpeta 11: 12 Exemplars de "L'Empordà". 
-Subcarpeta 12: 12 Exemplars de "Esquitxos". 
-Subcarpeta 13: 12 Exemplars de "La dansa de l'amor". 
-Subcarpeta 14: 9 Exemplars de "Portada". 
-Subcarpeta 15: 9 Exemplars de "Jovenívola" 
-Subcarpeta 16: 18 Exemplars de "El plany de la dida".  
-Subcarpeta 17: 3 Exemplars de "Pomell de Melodies".  
-Subcarpeta 18: 11 Exemplars de "Els Teus Dits". 
-Subcarpeta 19: 15 Exemplars de "L'Emigrant". 
-Subcarpeta 20: 5 Exemplars de "La Joventut et altri".  
-Subcarpeta 21: 3 Exemplars de "Pel juny.....". 
-Subcarpeta 22: 10 Exemplars de "Els Pescadors". 
-Subcarpeta 23: 3 Exemplars de "Els Pescadors".  
-Subcarpeta 24: 10 Exemplars "La Joventut d'Hospitalet 
-Subcarpeta 25: 20 Exemplars de "Gloria a España". 
-Subcarpeta 26: 7 Exemplars de "La queixa d'amor". 
-Conjunt de 41 Lletres de cançons mecanografiades: 
Núm.:1: 3 exemp.; Núm.:2: 2 exemp.; Núm.:3: 2 exemp. 
Núm.:4: 1 exemp.; Núm.:5: 2 exemp.; Núm.:6: 2 exemp. 
Núm.:7: 2 exemp.; Núm.:8: 2 exemp.; Núm.:9: 2 exemp. 
Núm.:10: 2 exemp.; Núm.:11: 2 exemp.; Núm.:12: 2 exemp. 
Núm.:13: 1 exemp.; Núm.:14: 2 exemp.; Núm.:15: 2 exemp. 
Núm.:16: 2 exemp.; Núm.:19: 2 exemp.; Núm.:20: 2 exemp. 
Núm.:21: 3 exemp.; Núm.:22: 3 exemp. 
 
 
Hi ha documentació d'aquesta entitat a l'Arxiu Fotogràfic. 
 
 
 


