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Codi actual del quadre de fons: 503   
 

 
FONS CINE CLUB L'HOSPITALET (1982-2004) 

 
 

 
 
CAPSA 63:  
 
DOCUMENTACIÓ FUNDACIONAL I D'ÒRGANS DE GOVERN (1982-1995): 
 
-Carta de presentació de la creació de l'entitat, adreçada pel grup promotor de 
data de febrer 1982. 
-Targeta de Persones Jurídiques i Entitats en general del Ministeri d'Economia i 
Hisenda, expedida a nom del Cine Club el 23-09-1985 
-Dossier de la Direcció General d'Associacions de la Generalitat , notificant 
inscripció al registre d'associacions de 08-06-1992 
-Dossiers de sol·licitud de marca, a l'oficina de patents i marques a nom del 
Cine Club L'Hospitalet, denegat l'any 1993 i aprovat el 1995 
-Dossiers de sol·licitud de marca, a l'oficina de patents i marques a nom del 
Cine Club L'Hospitalet, aprovat el 1994 
-Informe de gestió del Consell Directiu des del gener de 1994 a juny de 1995, 
de data 19-07-1995 (2 còpies) 
 
Documentació sense data: 
-Document que recull els texts alternatius proposats en la modificació d'estatuts 
del Cine - Club  
-Dossier del text alternatiu a la proposta de modificació dels estatuts  
 
 
 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I D’ORGANITZACIÓ (1983-1987):  
-Memòria Curs 1983-1984 
-Dossier que inclou dades estadístiques de l'activitat El cinema a l'abast dels 
estudiants entre els anys 1983 i 1990 
-Dossier del resum d'activitats de l'any 1985 
-Conveni de préstec de materials per part del Servei de Cinematografia de la 
Generalitat al Cine Club de 21-03-1985 
-Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de data 20-05-1985 
-Expedient de sol·licitud de subvenció a la Generalitat de data 28-08-1986 
-Dossier de la memòria de l'any 1986 
-Expedient de sol·licitud de subvenció al Director General de Cinematografia de 
la Generalitat de 19-06-1987 
-Telegrama adreçat al Cine Club pel Director Gral. de Cinemaografia de 
Ctalunya excusant l'assistència a l'inici d'activitats de data 23-10-1987 
-Dossier del resum d'activitats de l'any 1987 
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CAPSA 64:  
 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I D’ORGANITZACIÓ (1988-2001): 
-Expedient de sol·licitud de subvenció al Director General de Cinematografia de 
la Generalitat de 26-07-1988 
-Dossier del resum d'activitats de l'any 1988 
-Expedient de sol·licitud de subvenció al Director General de Cinematografia de 
la Generalitat de 5-06-1989 
-Dossier de la memòria de l'any 1989 
-Expedient de sol·licitud de subvenció a la Secretaria de Difusió Cultural de la 
Generalitat de 6-06-1990 
-Dossier de la memòria de l'any 1990 
-Dossier de la programació de l'activitat El cinema a l'abast dels estudiants de 
la temporada 1990/1991 
-Full del Departament de Treball de la Generalitat relatiu al Programa d'Inserció 
Laboral en col·laboració amb entitats sense finalitat de lucre de data de gener 
de 1991 
-Dossier de la programació de l'activitat El cinema a l'abast dels estudiants de 
la temporada 1991/1992 
-Dossier de la memòria de l'any 1992 
-Dossier de sol·licitud de subvenció a la Generalitat per a activitats específiques 
no ordinàries de l'any 1993 
-Expedient de sol·licitud de subvenció al Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de 30-03-1993 
-Dossier del Protocol de Cooperació i col·laboració entre l'entitat i el 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de data 16-05-1993 
-Dossier de la memòria de l'any 1993 
-Dossier de sol·licitud de subvenció a la Generalitat per a entitats privades 
sense finalitat de lucre per a activitats culturals de l'any 1994 
-Dossier sense omplir de l'inventari d'activitats culturals del Departament de 
Cultura de la Generalitat referit a l'any 1994 
-Expedient del Departament de Benestar Social sol·licitant subvenció de data 
25-9-1994 
-Dossier de la memòria de l'any 1994 
-Dossier d'assistència d'estudiants a l'activitat El cinema a l'abast dels 
estudiants del curs 1994-1995 
-Dossier valoració cursos de formació cinematogràfica de l'any 1995 
-Full de proposta del nou consell directiu presentat a l'Assemblea General de 
data 19-07-1995 
-Acta manuscrita definitiva de l'Assemblea general ordinària i extraordinària de 
socis del Cine Club de data 19-07-1995 
-Esborrany manuscrit de l'acta de l'Assemblea general ordinària i extraordinària 
de socis del Cine Club de data 19-07-1995 
-Full de sol·licitud del Cine Club al Departament de Justícia de la Generalitat, 
adjuntant documentació de l'Assemblea General Ordinària de data 18-06-1996 
-Dossier del Pla d'Actuació del Curs 1996-1997 
-Document, certificat, de l'Assemblea General Extraordinària de l'entitat, de 
data 25-04-1997 
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CAPSA 64:  

 
-Imprès del Departament de Justícia de la Generalitat, relatiu al pagament de la 
quota d'entitats de data 27-05-1997 
-Circular als socis informant de la projecció d'un film en el marc de les Festes 
de Bellvitge, de l'any 1999 
-Full d'inventari de revistes i altres documents gràfics de l'entitat de data 26-03-
2001 
 
Documentació sense data: 
-Imprès en blanc d'Autorización personas físicas  
-Imprès en blanc d'Impuesto sobre Actividades económicas  
-Llistat del mailing dels cineclubs de Catalunya  
-Full on consta una relació de les seus de la Filmoteca a Comarques  
-Fulletó de comunicació als socis del Cine Club anunciant el canvi de data de la 
projecció d'un film de data de juliol, sense especificar l'any. 
-Fulls de Projecte de programació de la Mostra de Cinema Científic i de la 
programació adreçada als estudiants  
-10 fulls de qüestionari realitzat pel Cine Club entre els espectadors  
-Treball del Curs d'Iniciació a la lectura del film (2 dossiers) 
-Demanda d'admissió com a soci de l'entitat. 
 
 
 
 
 
CAPSA 65:  
 
DOCUMENTACIÓ COMPTABLE (1986-1992): 
-Fulls dels pressuposts (orientatiu i real) de les activitats del Cine Club del curs 
1986-1987 
-Full del pressupost del curs d'iniciació a la lectura del film del 3-09-1987 
-Full del pressupost del quart trimestre de l'any 1987 en l'activitat de Filmoteca 
-Full del pressupost de les projeccions de Filmoteca, de data 5-10-1988 
-Balanç de situació, compte d'explotació i estat d'execució del pressupost d'1-
06-1995 
-Full del pressupost del Cine-Club per a l'any 1992 
 
Documentació sense data: 
-Full del pressupost del curs d'iniciació a la lectura del film  
 
 
 
CORRESPONDÈNCIA (1982-2001): 
 
-Carta de la Direcció General d'Associacions i Fundacions de la Generalitat, 
notificant la inscripció en registre de l'entitat, de data 8-06-1982 
-Carta als socis anunciant  la programació del mes de gener, gener 1983. 
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CAPSA 65  
 
-Carta del Departament de Cultura de la Generalitat, adjuntant impresos per tal 
d'inscriure's en el Registre Oficial de Cineclubs d'11-11-1983 
-Carta als socis anunciant  la programació del mes de desembre, 1983. 
-Carta, acompanyada de full de condicions de préstec, de la Generalitat al 
President de l'entitat amb uns requisits per a la realització de la I Mostra de 
Curtmetratges dels PPCC de 4-10-1984 
-Carta al Museu d'Història informant de la programació mes de març, 1985. 
-Carta al Museu d'Història informant de la programació mes d'abril, març 1985. 
-Carta al Museu d'Història informant de la programació mes de maig, 23-04-
1985. 
-Carta al Museu d'Història informant de la programació mes de juny, maig 1985. 
-Carta als socis informant de la II Mostra de Curtmetratges dels Països 
Catalans, juny 1985. 
-Carta als socis convidant especialment a l'acte de clausura de la II Mostra de 
Curtmetratges dels Països Catalans, juny 1985. 
-Carta al Museu d'Història informant-los programació mes de febrer, 31-01-
1986. 
-Carta de Drac Màgic, cooperativa promotora de mitjans audiovisuals on 
relacionen pressupost i programa del curs Iniciació a la lectura del film de 16-
05-1986 
-Carta de la Direcció General d'Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat, 
notificant l'inscripció de les modificacions dels estatuts de l'entitat, de data 11-
06-1986 
-Carta de la Cap de Secció de Foment de la Cultura de l'Ajuntament, Pilar 
Codina, recordant que cal entregar memòria i balanç econòmic, de data 09-01-
1987 
-Carta del Cine Club al director d'Abast sol.licitant cessió d'aparells de video i 
televisió per dur a terme el Curset d'Iniciació a la lectura del film de 9-09-1987 
-Carta als socis notificant els membres del nou Consell Directiu de 21-09-1987 
-Carta a l'Obra Social de la Caixa demanant la cessió de la sala de projeccions 
de data 21-09-1987 
-Carta del Servei de Cinematografia de Catalunya al Cine Club notificant els 
nous preus de les localitat pel curs 1987-1988 de 2-10-1987 
-Carta als socis notificant l'inici de projeccions al Centre Cultural de la CAPSA 
de 17-10-1987 
-Carta del Cine Club als socis, anunciant la creació de la Filmoteca de 
Comarques i una programació cinematogràfica d'octubre de 1987 
-Carta als socis demanant assistència a l'acte d'inauguració de la Filmoteca a 
L'Hospitalet de 17-10-1987 
-Carta del Cine Club als socis, anunciant la programació del mes de novembre 
1987, de data 27-10-1987 
-Carta de l'empresa Visual Nick, adjuntant pressupost per a realitzar 33 
projeccions, de data 27-10-1987 
-Carta del Cine Club al Centre Cultural de la Fundació La CAPSA, indicant les 
reformes necessàries a la sala d'actes, per tal de realitzar les projeccions, de 
data 27-11-1987 
-Carta de l'empresa Visual Nick, adjuntant pressupost per a realitzar 
projeccions, de data 30-11-1987 
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CAPSA 65  
 
-Carta del Cine Club al Patronat de Cultura de l'Ajuntament de L'Hospitalet 
sol·licitant dues tarimes per a poder dur activitats, de data 23-12-1987 
-Carta del Cine Club als socis, anunciant la programació dels dimarts al vespre 
a l'Oliveras de data de gener de 1988 
-Carta de la Filmoteca de la Generalitat indicant les modificacions d'horaris del 
cicle de cinema austríac de data 12-01-1988 
-Carta del Patronat de Cultura de l'Ajuntament adjuntant còpia d'un BOE amb 
informació relativa a entitats, de data 23-03-1988 
-Carta de l'entitat al Servei de Filmoteca de la Generalitat, sol·licitant els 
carnets nominals de Filmoteca per als membres de la junta rectora, de març de 
1988 
-Carta de l'entitat al Servei de Filmoteca de la Generalitat adjuntant assistència 
a la Filmoteca a L'Hospitalet en els tres primers cicles, de data 27-04-1988 
-Carta de l'entitat al Servei de Filmoteca de la Generalitat adjuntant assistència 
a la Filmoteca a L'Hospitalet en el cicle Buster Keaton, de data 9-05-1988 
-Carta de la Fundació La CAPSA acusant rebut de la carta anterior, de data 14-
09-1988 
-Carta del Cine Club als socis anunciant que es deixen de realitzar les 
projeccions de Filmoteca a l'Hospitalet  de 2-01-1989 
-Carta de l'empresa Serveis de Cinema-Video Nick al Cine Club, anunciant la 
rescissió de col·laboració de l'esmentada empresa de 3-01-1989 
-Carta de la Fundació La CAPSA notificant que han rebut carta de l'entitat on 
manifesta la intenció momentània d'anul·lar les sessions de cinema de data 13-
01-1989 
-Carta del Cine Club al Centre Cultural de La Caixa, sol·licitant el lloguer de 
l'auditori per a fer les sessions de Filmoteca, de data 27-07-1989 
-Carta del Cine Club als socis anunciant que es reprenem les projeccions de 
Filmoteca al Centre Cultural de La Caixa d'octubre de 1989 
-Carta de l'empresa Xavier Massó, adjuntant pressupost per a les projeccions 
de l'activitat Filmoteca, de data 12-10-1989 
-Carta del secretari del Cine Club notificant els resultats de l'Assemblea 
General de socis, de data 30-05-1990 
-Carta del Cine Club a la Secretaria de Difusió Cultural de la Generalitat 
notificant-los que l'entitat no té cap deute contret amb l'esmentat servei de data 
30-05-1990 
-Carta de la Filmoteca de la Generalitat anunciant que preparen els passis per 
a l'any 1991 i demanant requisits, de data 22-11-1990 
-Carta del Cine Club a la Filmoteca adjuntant relació nominal per a confecció 
dels passis, de desembre de 1990 
-Carta del Cine Club a la Secretaria de Difusió Cultural de la Generalitat 
notificant-los que l'entitat no té cap deute contret amb l'esmentat servei de data 
8-05-1991 
-Carta de la presidenta del Cine Club notificant a la Generalitat que l'entitat no 
ha demanat altres ajuts de data 22-06-1992 
-Carta de la Direcció General d'Acció Cívica de la Generalitat anunciant els 
actes del Dia Internacional del Voluntariat de 4-12-1992 
-Carta del Director de Servei de Cultura al President del Cine Club reclamant 
l'entrega del balanç econòmic de 1993, de data 15-02-1993 
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CAPSA 65  
 
-Carta del secretari de l'entitat, Jordi Piera Mesa, autoritzant que el president 
Artur Arranz Galiano pugui dur a terme les tasques que li té assignat el càrrec 
en l'Assemblea General, de data 18-07-1993 
-Carta del Departament de Benestar Social al Cine Club notificant l'atorgament 
d'una subvenció de 300.000 ptes. De data 19-09-1994 
-Carta del col·legi Natzaret demanant al Cine Club els dossiers de cinema a 
l'abast dels estudiants publicats fins aleshores de data 24-03-1995 
-Carta de l'empresa TeleGroup anunciant la preestrena en EUA del film To die 
for (Todo un sueño) de data 3-10-1995 
-Carta de Civite Films al Cine Club adjuntant relació de darreres estrenes 
cinematogràfiques, de data d'octubre de 1996 
-Carta de Civite Films al Cine Club adjuntant relació de darreres estrenes 
cinematogràfiques, de data de novembre de 1996 
-Carta de l'Area de Cultura de l'Ajuntament sol.licitant a l'entitat la meòria i el 
balanç econòmic de l'any 1996 de 9-01-1997 
-Carta de la Direcció Gral de Dret i d'entitats jurídiques de la Generalitat, 
notificant que pren nota de les esmenes de deficiències de documentació de 
24-02-1997 
-Carta a la Caixa demanant el traspàs al compte on està el prèstec de dues-
centes mil pessetes de data 19-06-97 
-Carta als socis notificant la convocatòria dels 1r. Premi Olé de Curtmetratges 
del Cine Club de març de 1999 
-Carta als socis adjuntant els tiquest de la programació del mes d'octubre de 
2000 
-Carta als socis adjuntant els tiquest de la programació del mes de març de 
2001, alhora que notifiquen el canvi de local a Bellvitge 
-Carta als socis notificant el trasllat de data de maig de 2001 
-Carta als socis notificant el trasllat i disculpant no haver mantingut prou 
contacte el els darrers temps de data de maig de 2001 
-Carta als socis notificant la programació del mes d'agost i inicis de setembre 
del mes de juliol de 2001 
-Carta invitant al passi del film El caminar del cangrejo de 27-07-2001 
 
Documentació sense data: 
 
-Carta al socis programació  del mes de novembre. 
-Carta als socis notificant la propera assemblea de la Federació Catalana de 
Cine-Clubs. 
-Carta als socis comunicant la programació del mes de març 
Carta als socis notificant la programació de juny de la Mostra de Cine de Humor 
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CAPSA 65  
 
ACTIVITATS (1982-1997) 
 
Producció pròpia 
 
-Dossier que recull les 288 projeccions realitzades per Cine Club al cinema 
Oliveras entre els anys 1982 i 1989 
-Dossier de les programacions del Cine Club L'Hospitalet entre el període de 
1982 i 1990  
-Fulls del llistat de films premiats amb el Premi de Cinematografia de la 
Generalitat de Catalunya entre els anys 1982 i 1992 (2 còpies) 
-Full de programació de la I Mostra de Curtmetratges del Països Catalans de 
juny de 1984 
-Full de programació de la II Mostra de Curtmetratges del Països Catalans de 
juny de 1985 
-Invitació a les sessions de la II Mostra de Curtmetratges del Països Catalans 
de juny de 1985 
-Fulletó de la programació  pel·lícules del 6 al 17 de maig 1986. 
-Fulletó amb la programació  del cicle Teló, càmera, acció..., del 19 al 25 de 
maig 1986. 
-Fulletó amb la programació del mes de juny, 3/6/10/17 de juny 1986. 
-1 Fulletó del cicle Angela/Victoria de setembre de 1987 
-1 Fulletó del cicle Inauguració Curs 1987/1988 de setembre de 1987 
-1 Díptic del Curset d'Iniciació a la Lectura del film de setembre de 1987 
-1 Fulletó del cicle Jazz & Blues d'octubre de 1987 
-1 Fulletó del cicle Duet Musical d'octubre de 1987 
-Fulls de la programació del cicle Estimar el Cinema. 2a. part dels mesos 
d'octubre i novembre de 1987 
-1 Fulletó del cicle Cita amb l'amor i la mort de desembre de 1987 
-1 Fulletó del Cicle 12 Hores de Cinema amb Comèdies de desembre de 1987 
-Fulls de la programació del cicle Actualitat del Cinema Soviètic de desembre 
de 1987 a gener de 1988 
-1 Fulletó del cicle L'art d'estimar de gener de 1988 
-1 Fulletó del cicle Cine d'aventures de febrer de 1988 
-1 Fulletó del cicle Clàssics de febrer de 1988 
-Fulls de la programació del cicle Cinema Austríac de febrer de 1988 
-1 Fulletó del cicle Literatura i cinema de març de 1988 
-1 Fulletó del cicle Westerns de març de 1988 
-Fulls de la programació del cicle Buster Keaton de març i abril de 1988 
-1 Fulletó del cicle Autors italians d'abril de 1988 
-1 Fulletó del cicle Gran aventures d'abril de 1988 
-1 Fulletó del cicle Cinema Britànic de maig de 1988 
-1 Fulletó del cicle Cinema Britànic de maig de 1988 
-Fulls de la programació del cicle Inèdits de maig i juny de 1988 
-1 Fulletó del cicle Un parell de... de juny de 1988 
-1 Fulletó del cicle Post-Moderns de juny de 1988 
-1 Fulletó del cicle de Juliol de 1988 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de setembre de 1988 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine d'octubre de 1988 
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-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de novembre de 1988 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de desembre de 1988 
-1 Fulletó del cicle 12 Hores de cine d'aventures de desembre de 1988 
-Fulls de la programació de l'any 1989 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de gener de 1989 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de febrer de 1989 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de març de 1989 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine d'abril de 1989 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de maig de 1989 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de juny de 1989 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de setembre de 1989 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine d'octubre de 1989 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de novembre de 1989 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de desembre de 1989 
-Fulls de la programació del cicle Dimarts al Cinema de l'any 1990 
-Fulls de la programació de l'any 1990 
-Full de les reposicions de films entre les temporades 90/91 i 92/93 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de gener de 1990 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de febrer de 1990 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de març de 1990 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine d'abril de 1990 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de maig de 1990 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de juny de 1990 
-Fulls que recullen el nivell d'assistència a les projeccions del cicle Dimarts al 
Cine durant la temporada 1990/1991 (setembre 1990 a juliol 1991) 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de setembre de 1990 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine d'octubre de 1990 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de novembre de 1990 
-Fulls de la programació del cicle Dimarts al Cinema de l'any 1991 
-Fulls de la programació de l'any 1991 
-Full de la proposta de programació del Cine-Club a la temporada 1991/1992 
-Fulls de la programació del Cine Club de gener a juliol de 1991 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de gener de 1991 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de febrer de 1991 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de març de 1991 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine d'abril de 1991 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de maig de 1991 
-1 Fulletó del cicle Dimarts al cine de juny de 1991 
-1 Llibret amb la programació del juliol de 1991 
-Full de la proposta de programació del cicle El Cinema a l'abast dels 
estudiants de la temporada 1991/1992 
-1 Targeta postal amb la programació d'octubre de 1991 
-1 Targeta postal amb la programació de novembre de 1991 
-1 Targeta postal amb la programació de desembre de 1991 
-1 Fulletó amb el lema El cinema a l'abast dels estudiants de la temporada 
1991/1992 i dels mesos d'octubre i novembre de 1991 
-10 Fulls que recullen la valoració de 10 socis del Cine Club dels films 
projectats a l'any 1992 
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-Fulls de la programació del cicle Dimarts al Cinema de l'any 1992 
-1 Targeta postal amb la programació de gener de 1992 
-1 Targeta postal amb la programació de febrer de 1992 
-1 Targeta postal amb la programació de març de 1992 
-1 Targeta postal amb la programació d'abril de 1992 
-1 Targeta postal amb la programació de maig de 1992 
-Fulls de la programació del Cine Club de setembre a desembre de 1992 
-Dossier del cicle El cinema a l’abast dels estudiants del curs 1993/1994 
-2 Llibrets del cicle Dimarts al cinema amb la programació d'abril a juny de 1993 
-Díptic de l'activitat "Elements bàsics del llenguatge àudio-visual aplicats al 
cinema" realitzada entre el 31 de maig i el 28 de juny de 1993 
-Cartell sota el lema Anem al cine, amb la programació de setembre i octubre 
de 1993 
-Cartell sota el lema Anem al cine, amb la programació de novembre i 
desembre de 1993 
-Dossier del cicle El cinema a l’abast dels estudiants del curs 1994/1995 
-Cartell sota el lema Anem al cine, amb la programació de gener i febrer de 
1994 
-Cartell sota el lema Anem al cine, amb la programació de març i abril de 1994 
-Full de la programació dels mesos de març i abril de 1994 
-Cartell sota el lema Anem al cine, amb la programació de maig i juny de 1994 
-Cartell sota el lema Anem al cine, amb la programació de setembre a 
desembre de 1994 
-Fulls de la programació del cicle Anem al cine dels mesos de setembre a 
desembre de 1994 
-Fulls de la programació del cicle Anem al cine dels mesos de gener a març de 
1995 
-Cartell sota el lema Anem al cine, amb la programació de gener a març de 
1995 
-Full de la proposta de programació del cicle El Cinema per a Gent Gran de 
l'11-05-1995 
-Cartell sota el lema Anem al cine, amb la programació d'abril a juny de 1995 
-Fulls de la programació del cicle Anem al cine dels mesos d'abril a juny de 
1995 
-Cartell i programa del Dia Internacional de la Gent Gran, acompanyat de cartell 
projecció film El Bosque Animado d'octubre de 1995 
-Document anomenat Rapport de gestió per tal de realitzar un curs de 
pedagogia dels mitjans àudio-visuals adreçat a les escoles de data 28-03-1996 
-Full de la V Mostra Internacional de Films de Dones de juny de 1997 
 
 
Documentació sense data: 
 
-2 Fulletons dels Cursos de Formació Artística a L'Hospitalet  
-2 Butlletes d'inscripció a l'entitat 
-3 Fulls adreçats a captar nous socis de l'entitat 
-Fulls que recullen el llistat de llibres editats en català i duts al cinema  
 



ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET – ARXIU HISTÒRIC 

FONS CINE CLUB L’HOSPITALET  codi: 10 / 3 
 

12 
 

CAPSA 65  
 
-Fitxa tècnica i guia didàctica, acompanyada de cartell petit format del film El 
Bosc en Perill, dins el cicle Cine per a escolars 
-Fitxa tècnica i guia didàctica, acompanyada de cartell petit format del film 
Danny, campeón del mundo, dins el cicle Cine per a escolars 
-Fitxa tècnica i guia didàctica del film Tiempos Modernos, dins el cicle Cine per 
a escolars 
-Fitxa tècnica i guia didàctica, acompanyada de díptic de la distribuïdora del film 
La Capsa dels diners, dins el cicle Cine per a escolars 
-Fitxa tècnica i guia didàctica, acompanyada de cartell petit format del film El 
meu amic Van Gogh, dins el cicle Cine per a escolars 
-Fitxa tècnica i guia didàctica, acompanyada de díptic de la distribuïdora del film 
El gran viatge dels blaus, dins el cicle Cine per a escolars 
-Fitxa tècnica i guia didàctica del film Cyrano de Bergerac, dins el cicle Cine per 
a escolars 
-Fitxa tècnica i guia didàctica del film Tintín i el llac dels taurons, dins el cicle 
Cine per a escolars 
-Fitxa tècnica i guia didàctica del film La Quimera del oro, dins el cicle Cine per 
a escolars 
-Fitxa tècnica i guia didàctica del film El héroe del río, dins el cicle Cine per a 
escolars 
 
 
Producció aliena (1986-1997) 
 
-Full editat pel Departament de Cultura de la Generalitat sobre la figura de Pier 
Paolo Pasolini de desembre de 1986 
-Tríptic de l'activitat Cinema per a escolars, organitzat per Drac Màgic i 
l'Ajuntament de Barcelona per al curs 1994/1995 
-Llibret del cicle El Cinema, la Natura i el Mar organitzat per la Societat 
Recreativa El Retiro el curs 1994/1995 
-Tríptic de l'activitat Cicles de cinema per a ESO, BUP, COU i FP organitzat  
per Drac Màgic per al curs 1995/1996 
-Tríptic de l'activitat Cinema per a escolars, organitzat per Drac Màgic i 
l'Ajuntament de Barcelona per al curs 1995/1996 
-Llibret del cicle Convivència, Natura i Aventura organitzat per la Societat 
Recreativa El Retiro el curs 1995/1996 
-Cartell i programa del Dia Mundial contra la Sida de desembre de 1995 
-Full de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona de juny de 
1997 
 
Documentació sense data: 
 
-1 Tríptic de la projecció del film Paris, Texas al Centre La Torrassa, amb la 
col·laboració del Cine Club de L'Hospitalet  
-Dossier, acompanyat de document ideològic del grup Joves per a la Igualtat i 
la Solidaritat  
-Tríptic informatiu de les activitats de la companyia Drac Màgic 
-Dossier anomenat La madurez de Hichcock, editat per Cooper Films 
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Fitxes de films elaborades per la Filmoteca de Catalunya 
 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Aguas pantanosas. 1941 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Apache. 1954 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El abominable doctor Phibes. 1971 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El Alamo. 1960 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El cisne negro. 1942 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El colegial. 1927 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de  El dia de los tramposos. 1970 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El experimento del doctor Quatermass. 1956 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El héroe del rio. 1928 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El hotel de las estrellas. 1987 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El joven Lincoln. 1939 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El maquinista de la general. 1927 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El moderno Sherlock Holmes. 1924 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El navegante. 1924 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El planeta de los simios. 1968 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El rey de los cowboys. 1925 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El signo del zorro. 1940 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El último round. 1926 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El valle del fugitivo. 1969 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Kuroneko. 1968 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de La esclava del amor. 1976 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de La Invasión de los ladrones de cuerpos. 1956 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de La ley de la hospitalidad. 1923 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de La Mosca. 1958 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de La ternura de los lobos. 1973 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de  Las siete ocasiones. 1925 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Los comancheros.1961 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Mala sangre. 1987 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Mañana fue la guerra. 1987 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Me siento rejuvenecer. 1952 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Mi amigo Ivan Lapshin.1982 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Miradas en la despedida. 1985 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Sangre y arena. 1941 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Tierras lejanas. 1954 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Ultimatum a la tierra. 1951 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de  Valor de ley. 1969 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Agenda Oculta.1980 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Belle Époque. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Blade Runner. 1982 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Café Irlandés. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de  Cronos. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Daens. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de  Drácula. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Dublineses. 1987 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El amigo americano. 1976 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El árbol, el alcalde y la mediateca. 1993 
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Fitxes de films elaborades pel Cine Club de L'Hospitalet 
 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El banquete de boda. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El llarg hivern. 1991 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El ojo público. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de El rey pasmado. 1991 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Halfaouine. 1990 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de La crisis. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de La estrategia del caracol. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de  La febre d'or. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de La madre muerta. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de  La música del azar. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Las aventuras secretas de Tom Thumb. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Las noches salvajes. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Les millors intencions. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Lloviendo piedras. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Lo que queda del dia. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Lolita. 1962 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Los baúles del retorno. 1994 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Molt soroll per res. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Novecento. 1975 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Olivier, Olivier. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Orlando. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Otelo. 1952 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de  Peepind Tom. 1960 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Perdido por perdido. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Petit Buda. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Salaam Bombay. 1988 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de  Tres colores, azul. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de  Tres colores, blanco. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Tres colores, rojo. 1993 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Un lugar en el mundo. 1992 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Un tranvia llamado deseo. 1951 
Fitxa descriptiva i opinions crítiques de Una estación de paso. 1992 
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CAPSA 66:  
 
ACTIVITATS (1982-1997) 
 
Catàlegs i llistats d'empreses distribuïdores de pel·lícules  
 
-Llistat de pel·lícules de 35 mm. de la temporada 1997, dins la secció Cinema a 
la Fresca de l'empresa MOVI-CINE projeccions. 
-Llista de material de l'empresa Filmayer-Castle Rock/Turner de la temporada 
1995/1996 
-Llista de material de l'empresa Filmayer-Castle Rock/Turner del segon 
semestre de 1996 
-Llista de material de l'empresa Castle Rock del segon semestre de 1996 
-Llista de material de l'empresa Filmayer-Castle Rock/Turner del primer 
semestre de 1997 
-Llista de material de l'empresa Wanda Films del segon semestre de 1996 
-Llista de material de l'empresa Vertigo Films del novembre de 1996 
-Llista de material de l'empresa Independent Films S.L. de l'any 1994 
-Llista de material de l'empresa Vhero Films S.A. de l'octubre de 1994 
-Llista de material de l'empresa Vhero Films S.A. de l'any 1994 
-Llista de material de l'empresa Barcino Films de l'any 1993 
-Llista de material de l'empresa U Films de la temporada 1996/1997 
-Llista de material de l'empresa Alba Molas Serveis Cinematogràfics de films en 
versió original de la temporada 1991/1992 
-Llista de material de l'empresa Alba Molas Serveis Cinematogràfics de films en 
versió original de la temporada 1992/1993 
-Llista de material de l'empresa Diorama de la temporada 1996 
-Llista de material de l'empresa Diorama de la temporada 1997 
-Llista de material de l'empresa Diorama en l'apartat de Clàssics de l'any 1998 
-Llista de material de l'empresa Diorama en l'apartat de Clàssics & Reposicions 
de la temporada 2000 
-Llistat de la programació de la Filmoteca Española de Madrid del mes de juny 
de 1996 
-Llista de material de l'empresa Dimason SA -Catàleg Rosebud- de l'any 1988 
-Llista de material de l'empresa Dimason SA -Catàleg de difusió cultural- de 
l'any 1988 
-Llista de material de l'empresa Musidora de la temporada 1982/1983 
-Llista de material de l'empresa Musidora de la temporada 1983/1984 
-Llista de material de l'empresa Musidora de la temporada 1984/1985 
-Llista de material de l'empresa Musidora de la temporada 1985/1986 
-Llista de material de l'empresa Musidora de la temporada 1986/1987 
-Llista de material de l'empresa Musidora de la temporada 1987/1988 
-Llista de material de l'empresa Lauren Films de la temporada 1987/1988 
-Llista de material de l'empresa Lauren Films de la temporada 1988/1989 
-Llista de material de l'empresa Lauren Films -apartat de Clàssics- de la 
temporada 1988/1989 
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-Llista de material de l'empresa Lauren Films -primer llistat- de la temporada 
1989/1990 
-Llista de material de l'empresa Lauren Films -segon llistat- de la temporada 
1989/1990 
-Llista de material de l'empresa Lauren Films -apartat de Clàssics- de la 
temporada 1989/1990 
-Llista de material de l'empresa Lauren Films -primer llistat- de la temporada 
1990/1991 
-Llista de material de l'empresa Lauren Films -segon llistat- de la temporada 
1990/1991 
-Llista de material de l'empresa Lauren Films de la temporada 1991/1992 
-Llista de material de l'empresa Lauren Films de la temporada 1992/1993 
-Llista de produccions de l'empresa United International Pictures -primer llistat- 
de la temporada 1985/1986 
-Llista de produccions en 16 mm. de l'empresa United International Pictures de 
la temporada 1986/1987 
-Llista de produccions de l'empresa United International Pictures -primer llistat- 
de la temporada 1986/1987 
-Llista de produccions de l'empresa United International Pictures -segon llistat- 
de la temporada 1987/1988 
-Llista de produccions de l'empresa United International Pictures -primer llistat- 
de la temporada 1988/1989 
-Llista de produccions de l'empresa United International Pictures -segon llistat- 
de la temporada 1988/1989 
-Llista de produccions de l'empresa United International Pictures -tercer llistat- 
de la temporada 1988/1989 
-Llista de produccions en 16 mm. de l'empresa United International Pictures de 
la temporada 1988/1989 
-Llista de produccions en 16 mm. de l'empresa United International Pictures 
dels anys 1988/1989/1990 
-Llista de produccions de l'empresa United International Pictures -primer llistat- 
de la temporada 1989/1990 
-Llista de produccions de l'empresa United International Pictures -segon llistat- 
de la temporada 1989/1990 
-Llista de material de l'empresa Golem Distribución de la temporada 1988 
-Llista de material de l'empresa Golem Distribución de la temporada 1989/1990 
-Llista de material de l'empresa Golem Distribución de l'any 1990 
-Llista de material de l'empresa Golem Distribución de l'any 1991 
-Llista de material de l'empresa Golem Distribución de l'any 1995 
-Llista de material de l'empresa Warner Española -primer llistat- de l'any 1991 
-Llista de material de l'empresa Warner Española -segon llistat- de l'any 1991 
-Llista de material de l'empresa Warner Española -tercer llistat- de l'any 1991 
-Llista de material de l'empresa Filmax Group de l'any 1992 
-Llista de material de l'empresa Filmax Group de la temporada 1995/1996 
-Llista de material de l'empresa Filmax Group de la temporada 1996/1997 
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Documentació sense data: 
 
-Dossier de les pel.lícules distribuïdes per Trauma Films  
-Llista de material de l'empresa PT Films S.A.  
-Llista de material de l'empresa Films 210 S.A. en l'apartat de Novetats en 35 
mm.  
-Llista de material de l'empresa Films 210 S.A. en l'apartat de Clàssics en 16 i 
35 mm.  
-Llista de material de l'empresa Films 210 S.A. en l'apartat de Novetats en 16 
mm.  
-Llista de material de l'empresa Emerald Films Española S.A.   
 
 
 
CAPSA 67:  
 
ACTIVITATS [anys 1980- anys 2000] 
Fitxes de Directors i Films elaborades pel Cine Club 
 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Alain Tanner 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Alfred Hitchcok 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Billy Wilder 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Carlos Saura 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director George Cuckor 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Germans Marx 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Hal Ashby 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director John Huston 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Jorge Sanjinés 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director 

Luís Buñuel 
Marco Bellochio 

-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Nicholas Ray 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Orson Welles 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Rafael Azona 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Rainer Werner Fassbinder 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Sam Peckinpah 
-Fitxa biogràfica i filmografia - Director Serguei Nijailovich Eisenstein 
******************************** 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) 

********************************** 
 
¿Ángel o diablo? 1990 

-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) ¿Qué hacemos con la abuela?. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) ¿Qué me pasa doctor?. 1972 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) 1941. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) 27 horas. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) A bout de souffle. 1959 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) A nuestros amores. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Abrete de orejas.1986  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Adiós, muchachos. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) After hours. 1985 
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-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Agenda Oculta. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Akelarre. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Alas de mariposa. 1991 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Algo salvaje. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Alien, el 8º Pasajero.1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Alphaville. 1965 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Alrededor de medianoche.1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Amarcord.1973 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ángeles sin brillo. 1957 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Angoixa. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Annie Hall. 1977 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Apocalypse Now. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Aquella casa al lado del cementerio. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Arde Mississippi. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Arizona baby. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Arsénico por compasión. 1944 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Asalto al poder. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Asesinato en el Comité Central. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Atlantic City. 1980 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Axterix en Bretaña. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Babel Opera. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Bagdad Café. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Bailar con un extraño. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Bajo el peso de la ley. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Bajo el volcán. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Barry Lyndon. 1975 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Bellissima. 1951 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Bendición Mortal.  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Betty blue. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Bienvenido Mr. Chance. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Bilbao. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Bird. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Birdy. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Blade runner. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Boom Boom. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Brazil. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Broadway Danny Rose. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Bullit. 1968 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Caido del cielo. 1980 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Calle sin retorno. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Calles de fuego. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Capricornio1.  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Caravaggio. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Carretera asfaltada de dos direcciones. 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Casablanca. 1942 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Casada con todos. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Casanova. 1976 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Cha Cha. 1980 
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-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Chico conoce chica. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Chinatown. 1974 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Cielo sobre Berlín. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Cinema Paradiso. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Círculo de engaños. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ciudadano Kane. 1940 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Cliente muerto no paga. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Comeback. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Cómete una taza de té. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Como agua para chocolate. 1992 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Con faldas y a lo loco. 1959 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Con la muerte en los talones. 1959 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Conspiración de mujeres. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Cónsul honorario. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Corazonada. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Cruce de caminos. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Cuando Harry encontró a Sally. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Cuerno de cabra. 1972 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Cyrano de Bergerac. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Daddy nostalgie.1990 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Dale fuerte Jerry! .1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Danny Boy. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Danton. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Delicatessen. 1991 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Delitos y faltas. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Deprisa, deprisa. 1980 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Desaparecido. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Diario de invierno. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Días de radio. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Díos salve a la reina. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Diune. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Doble cuerpo. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Don Juan de los infiernos. 1991 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Dublineses. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Duelo al sol. 1946 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Duelo de titanes. 1957 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Duelo en la alta sierra. 1961 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Dulce libertad. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Edipo rey. 1967 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El amigo americano.1977 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El ansia. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El año de las luces. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El año que vivimos peligrosamente. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El árbol de los zuecos. 1977 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El arreglo. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El beso de la pantera. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El beso de un extraño. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El beso mortal. 1955 
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-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El club de los poetas muertos. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El contrato del dibujante. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El coraje del pueblo. 1971 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El corazón del bosque. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El crack. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El cuervo. 1963 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El declive del imperio americano. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El diablo en el cuerpo. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El embrutecimiento de Franz Blum. 1974 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El espíritu de la colmena. 1973 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Festín de Babette. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Fin de la Noche. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Gatopardo. 1963 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Grito de la lechuza. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Halcón maltés. 1941 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Hombre de Mármol. 1977 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Hombre de moda. 1980 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El hombre que perdió su sombra. 1991 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El increible hombre menguante. 1957 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Jinete pálido. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Juego de la guerra. 1955 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El loco del pelo rojo. 1956 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Manantial. 1949 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Marido de la peluquera. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El matrimonio de Maria Braun. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Mensajero. 1971 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Muro. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Navegante. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El niño de la luna. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El nombre de la rosa. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Padrino. 1972 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El planeta salvaje. 1969 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El príncipe de la ciudad. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El proceso Paradine. 1947 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El profesor de música. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Rayo verde. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El regreso de Martin Guerre. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El resplandor. 1980 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El segundo despertar de Christa Klagers. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El señor de los anillos. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El sueño del mono loco. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El tambor de hojalata. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El té en el harén de Arquímedes. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El tercer hombre. 1949 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El tesoro de sierra madre. 1948 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El tiempo de los gitanos. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El último caballo. 1950 
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-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El último emperador. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El último vals. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El Vent de l'Illa. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El viaje a ninguna parte. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) El zoo de cristal. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Elígeme. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Els reincidents. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Empieza el espectáculo. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) En busca del fuego. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) En compañía de lobos. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) En la ciudad blanca. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Encadenados. 1946 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Enrique V. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Entre nosotras. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Érase una vez en América. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Erik el vikingo. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Espartaco. 1960 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Esperanza y Gloria. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Europa. 1991 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Eva al desnudo. 1950 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Excalibur. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Extraños en el paraiso. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Extraños en un tren. 1951 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) F.E.N.  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Family Plot. 1976 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Fantasia. 1941 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Fitzcarraldo. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Fritz the cat. 1972 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Fuego en el cuerpo. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Gallipoli. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Gandhi. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ginger y Fred. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Goor morning Babilonia. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Greystoke, la leyenda de Tarzán. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Gritos de pasión. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Grupo Salvaje. 1969 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Hair. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Hairspray. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Hammet, el hombre de chinatown. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Hay que matar a B. 1973 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Haz lo que debas. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Heavy metal. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Henry, retrato de un asesino. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Historias de Filadelfia. 1940 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Home of the brave. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Homicidi. 1991 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) House of Games. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Identificación de una mujer. 1982 
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-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Inferno.  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Innisfree. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Inquietudes. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Inseparables. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Intervista. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Investigación sobre un ciudadano libre de toda 

sospecha. 1970 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Irma la dulce. 1963 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ivan el terrible. 1944 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Jesús de Montreal. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Johnny Guitar. 1954 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Jonás, que tendrá 25 años en el año 2000. 1976 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ju Dou -Semilla de crisantemo-. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Jules et Jim. 1962 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Julia tiene dos amantes. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Kaos. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Killer's Kiss. 1955 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) King Kong. 1933 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Koyaanisqatse. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Armada Brancalone. 1965 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Balada dels Dalton. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Broma. 1968 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La caída de los dioses. 1969 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La calle de la media luna. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Chica terrible. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La comedia de los terrores. 1963 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) La conjura de los boyardos. 1945 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Cripta 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La discreta. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La diva. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Familia. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) La Guerra de las galaxias. 1977 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Guerra de los mundos. 1953 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Huida. 1972 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La insoportable levedad del ser. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La jauría humana. 1966 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La jungla de asfalto. 1950 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Lectora. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La ley de la calle. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La ley del deseo. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La leyenda del Santo Bebedor. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La máscara de la muerte roja. 1964 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Mitad del cielo. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Muerte en directo. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La mujer del aviador. 1980 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La mujer del teniente francés. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La mujer flambeada. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La mujer pantera. 1942 
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-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La mujer pública. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La noche de Halloween.  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La noche de San Lorenzo. 1982  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La noche de Varennes, 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La noche del cazador. 1955 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La noche oscura. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La novia del pirata. 1969 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La novia era el. 1949 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La piel que brilla. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La puerta del cielo. 1980 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La rossa del bar. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La selva esmeralda. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La solitaria pasión de Judith Hearne. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La sombra del actor. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La tarea. 1991 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La ternura de los lobos. 1973 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La trampa de venus. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) La Venganza de la Pantera Rosa. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) La Ventana indiscreta. 1954 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) La vida privada de Sherlock Holmes. 1969 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) La voz de su amo. 1991 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ladrones de anuncios. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ladrones en la noche. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Lady Halcón. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Las amistades peligrosas. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Las cartas de Alou. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Las cosas del querer. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Las dos inglesas y el amor. 1971 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Las novias de Drácula. 1960 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Las señoritas de Wilko. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Las tres noches de Eva. 1941 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Lawrence de Arabia. 1962 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Legend. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Lluvia Negra. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Lo importante es amar. 1974 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Loquilandia. 1941 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Los contrabandistas de Moonfleet. 1955 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Los diablos. 1971 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Los Modernos. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Los pájaros. 1963 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Los sobornados. 1953 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Los timadores. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Lucia. 1968 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Macarroni. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Malas calles. 1973 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Manhattan Sur. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Manila. 1991 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Mañana sucederá. 1988 
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-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Marcha triunfal. 1976 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Marginado. 1980 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Marquis. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Más allá del bien y del mal. 1977 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) MASH. 1969 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Maurice. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Max Headroom. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Megavixens. 1976 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Messidor. 1978 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Metel.lo. 1970 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Metropolitan. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Mi hermosa lavandería. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Milou en Mayo. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Moby Dick. 1956 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Mona Lisa. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Moulin Rouge. 1953 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Mr. North. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Muerte entre las flores. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Muertos y enterrados.  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Mystery train. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Network.  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) No amarás. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) No disparen al pianista. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Nola Darling. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Nombre: Carmen. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Norma Rae. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Nos habíamos querido tanto. 1974 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ojos negros. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Olvidar Mozart. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ordinaria locura. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Othello. 1952 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Otra mujer. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Papá está en viaje de negocios. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Party Girl: Chicago año 30. 1959 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Paseo por el amor y la muerte. 1969 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Pelle, el conquistador. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Perfume de mujer. 1974 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Pero, ¿quién mató a Harry?. 1956 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Perros de paja. 1971 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Pesadilla de Elm Street. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Primera plana. 1974 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Quadrophenia. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Querido detective. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ragtime. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Ran. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Rebeca. 1940 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Rebelde sin causa. 1955 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Recuerda. 1945 
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-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Reflejos en un ojo dorado. 1967 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Remando al viento. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Revolución. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Río abajo. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Robocop. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Rosalie va de compras. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Salaam Bombay. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Sammy y Rosie se lo montan. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Sangre fácil. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Scarface. 1932 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Sed de mal. 1957 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Senderos de Gloria. 1957 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Senso. 1954 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Septiembre. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Servicios muy personales. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Si estuvieras aquí. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Sid & Nancy. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Silverado. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Solos en la madrugada. 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Sonrisas de New Jersey. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Sorgo Rojo. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Splendor. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Stop making sense. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Subway. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Sueños húmedos. 1970 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Sugarbaby. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Sunset Boulevard. 1950 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Supervixens. 1975 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Tampopo. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Taps. 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Tasio. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Taxi al Cairo. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Teléfono rojo volamos hacia Moscú. 1963 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Terciopelo azul. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) The Blue Iguana. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) The Front. 1976 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Themroc. 1972 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Tiempos Modernos. 1936 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Todos los hombres del Presidente.  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Tokyo-Ga 
-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Toma el dinero y corre. 1969 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Tras el cristal. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Trono de Sangre. 1957 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Última salida: Brooklyn. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Un asunto de mujeres. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Un hombre llamado Flor de Otoño. 1977 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Un hombre lobo americano en Londres.  
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Un ladrón en la alcoba. 1932 
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-Fitxa descriptiva del film (1 exemplar) Un mes en el campo. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Un mes en el campo. 1987 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Un mundo aparte. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Un negre amb un saxo. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Un puñado de polvo. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Un trabajo no apropiado para mujeres. 1981 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Una historia inmortal. 1968 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Una noche en la ópera. 1935 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Una llama en mi corazón. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Union City. 1979 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Uno de los nuestros. 1990 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Veredicte final. 1982 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Vértigo/De entre los muertos. 1958 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Vestida para matar. 1980 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Vidas rebeldes. 1961 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Violación en primera página. 1972 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Voces distantes. 1988 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Werther. 1986 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) West Side Story. 1961 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Winstanley. 1975 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Y la nave va. 1983 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Yaaba. 1989 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Yellow Submarine. 1968 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Yentl. 1984 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Yesterday. 1985 
-Fitxa descriptiva del film (2 exemplars) Zelig. 1983 
 
 
 
CAPSA 68   
 
ACTIVITATS [anys 1980- anys 2000]: 
Fitxes artístiques i tècniques de Films (A-G)  
 
-Fitxa artística i tècnica del film  ¡Ay, Carmela! 
-Fitxa artística i tècnica del film  ¿Qué hago yo aquí si mañana me 

caso? 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  1492. La conquista del paraiso 
-Fitxa artística i tècnica del film  A Brother's kiss 
-Fitxa artística i tècnica del film  A sangre fría 
-Fitxa artística i tècnica del film  A veces es difícil ser un hombre 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Adios a Matiora 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Agenda oculta 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Al cruzar el límite 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Alaska 
-Fitxa artística i tècnica del film  Amazonas en la luna 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Amo los uniformes 
-Fitxa artística i tècnica del film  Amor a una extraña 
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-Fitxa artística i tècnica del film  Angel Face 
-Fitxa artística i tècnica del film  Angeles con alas sucias 
-Fitxa artística i tècnica del film  Ángeles sin brillo 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Antonia y Jane 
-Fitxa artística i tècnica del film  Arde Mississippi 
-Fitxa artística i tècnica del film  Babar en la selva 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Bajo la piel 
-Fitxa artística i tècnica del film  Baraka. El último paraiso 
-Fitxa artística i tècnica del film  Barton Fink 
-Fitxa artística i tècnica del film  Beautiful thing 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Before the rain 
-Fitxa artística i tècnica del film  Benny's video 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Bernie 
-Fitxa artística i tècnica del film  Blood & Wine 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Caja de luz de luna 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Canalladas 
-Fitxa artística i tècnica del film  Caracas 
-Fitxa artística i tècnica del film  Cartas de un hombre muerto 
-Fitxa artística i tècnica del film  Círculo de amigos 
-Fitxa artística i tècnica del film  Ciudadano Bob Roberts 
-Fitxa artística i tècnica del film  Cliente muerto no paga 
-Fitxa artística i tècnica del film  Como agua para chocolate 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  Compañeros inseparables 
-Fitxa artística i tècnica del film  Con los ojos cerrados 
-Fitxa artística i tècnica del film  Consejos mortales 
-Fitxa artística i tècnica del film  Conspiración de mujeres 
-Fitxa artística i tècnica del film  Contigo llegó el desastre 
-Fitxa artística i tècnica del film  Corazón salvaje 
-Fitxa artística i tècnica del film  Corazones enfrentados 
-Fitxa artística i tècnica del film  Cosas que hacer en Denver cuando 

estás muerto 
-Fitxa artística i tècnica del film  Costa Brava 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Crimenes de amor 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Crude Oasis 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Cuento de verano 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  Daens 
-Fitxa artística i tècnica del film  Das Gespent -El Fantasma- 
-Fitxa artística i tècnica del film  December Bride 
-Fitxa artística i tècnica del film  Deseo 
-Fitxa artística i tècnica del film  Despertaferro 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Días de fortuna 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Dile a Laura que la quiero 
-Fitxa artística i tècnica del film  Divorcing Jack 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Don Juan en los infiernos 
-Fitxa artística i tècnica del film  Dr. M 
-Fitxa artística i tècnica del film  Easy rider 
-Fitxa artística i tècnica del film  Edward II 
-Fitxa artística i tècnica del film  El abrazo de la muerte 
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-Fitxa artística i tècnica i dossier del film El aliento del diablo 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film El amigo americano 
-Fitxa artística i tècnica del film  El cabo del miedo 
-Fitxa artística i tècnica del film  El corredor de la muerte 
-Fitxa artística i tècnica del film  El dia que murió el silencio 
-Fitxa artística i tècnica del film  El Diablo 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film El enigma del hechicero 
-Fitxa artística i tècnica del film  El factor sorpresa 
-Fitxa artística i tècnica del film  El Filósofo 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film El gatopardo 
-Fitxa artística i tècnica del film  El globo blanco 
-Fitxa artística i tècnica del film  El gran farol 
-Fitxa artística i tècnica del film  El hombre que mató a Liberty 

Balance 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  El hombre que perdió su sombra 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  El inocente 
-Fitxa artística i tècnica del film  El jardín del edén 
-Fitxa artística i tècnica del film  El lado oscuro del corazón 
-Fitxa artística i tècnica del film  El manantial de la doncella 
-Fitxa artística i tècnica del film  El misterio del miedo 
-Fitxa artística i tècnica del film  El niño león  
-Fitxa artística i tècnica del film  El paciente inglés 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film El porqué de las cosas 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film El portero 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film El Prado 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film El rapto de Bunny Lake 
-Fitxa artística i tècnica del film  El secreto de la isala de las focas 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film El séptimo sello 
-Fitxa artística i tècnica del film  El silencio de la sospecha 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film El silencio de los corderos 
-Fitxa artística i tècnica del film  El sustituto 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  El tambor de hojalata 
-Fitxa artística i tècnica del film  En Bandeja de plata 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film En Brazos de la mujer madura 
-Fitxa artística i tècnica del film  En busca del aguila 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  En el nombre del hijo 
-Fitxa artística i tècnica del film  Encadenadamente tuya 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Entre rojas 
-Fitxa artística i tècnica del film  Escrito sobre el viento 
-Fitxa artística i tècnica del film  Europa 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Europa Europa 
-Fitxa artística i tècnica del film  Eva al desnudo 
-Fitxa artística i tècnica del film  Exótica 
-Fitxa artística i tècnica del film  Falsas apariencias 
-Fitxa artística i tècnica del film  Flirteando con el desastre 
-Fitxa artística i tècnica del film  Fotos 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Fourbi 
-Fitxa artística i tècnica del film  Freddie Agente 0.7. 
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-Fitxa artística i tècnica del film  Fresa y chocolate 
-Fitxa artística i tècnica del film  Freud, pasión secreta 
-Fitxa artística i tècnica del film  Fuegos de cama 
-Fitxa artística i tècnica del film  Galileo 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Go fish 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Go now! 

 
CAPSA 69:  
 
ACTIVITATS [anys 1980- anys 2000]  
 
Fitxes artístiques i tècniques de Films 

 

 
-Fitxa artística i tèncica del film 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film 

 
Habitación 36 
Hamlet 

-Fitxa artística i tècnica del film  Hay un muerto en mi cama 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Hazme bailar mi canción 
-Fitxa artística i tècnica del film  Heavy Petting Sex 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Henry V 
-Fitxa artística i tècnica del film  Hombre mirando al sudeste 
-Fitxa artística i tècnica del film  Home of the brave 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Homicide 
-Fitxa artística i tècnica del film  Hotel Sorrento 
-Fitxa artística i tècnica del film  House of Angels 
-Fitxa artística i tècnica del film  Hurlyburly -Descontrol- 
-Fitxa artística i tècnica del film  Imitación a la vida 
-Fitxa artística i tècnica del film  Immaculate Conception 
-Fitxa artística i tècnica del film  Inseparables 
-Fitxa artística i tècnica del film  Jamón, jamón 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Jardin de Infancia 
-Fitxa artística i tècnica del film  Johns 
-Fitxa artística i tècnica del film  Justicia extrema 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film Kalifornia 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  La carne 
-Fitxa artística i tècnica del film  La casa de los espíritus 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  La Celestina 
-Fitxa artística i tècnica del film  La chica terrible 
-Fitxa artística i tècnica del film  La clave del enigma 
-Fitxa artística i tècnica del film  La comedia de los terrores 
-Fitxa artística i tècnica del film  La cosecha 
-Fitxa artística i tècnica del film  La Crisis 
-Fitxa artística i tècnica del film  La discreta 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  La estrategia del caracol 
-Fitxa artística i tècnica del film  La familia Stupid 
-Fitxa artística i tècnica del film  La farmacéutica 
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-Fitxa artística i tècnica i dossier del film La Febre d'Or 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  La flauta mágica 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  La força de l'amor 
-Fitxa artística i tècnica del film  La Foto del compromiso 
-Fitxa artística i tècnica del film  La habitación silenciosa 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film La hija de Robert Poste 
-Fitxa artística i tècnica del film  La isla de Bird Street 
-Fitxa artística i tècnica del film  La lengua asesina 
-Fitxa artística i tècnica del film  La leyenda del santo bebedor 
-Fitxa artística i tècnica del film  La madre muerta 
-Fitxa artística i tècnica del film  La noche del cazador 
-Fitxa artística i tècnica del film  La noche del demonio 
-Fitxa artística i tècnica del film  La noche del duende 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film La puta del rey 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film La reina anónima 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film La segunda vez 
-Fitxa artística i tècnica del film  La semilla del diablo 
-Fitxa artística i tècnica del film  La sombra del emperador 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film La tarea 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film La tienda 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  La vida privada de Sherlock Holmes 
-Fitxa artística i tècnica i dossier del film  La voz de su amo 
-Fitxa artística i tècnica del film  Las montañas de la luna 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Las noches salvajes 
-Fitxa artística i tècnica del film  Las tres noches de Eva 
-Fitxa artística i tècnica del film  Le chaud lapin 
-Fitxa artística i tècnica del film  Le dernier combat 
-Fitxa artística i tècnica del film  Leon 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Les amants de Pont-neuf 
-Fitxa artística i tècnica del film  Lloviendo piedras 
-Fitxa artística i tècnica del film  L'ombre de doute 
-Fitxa artística i tècnica del film  Loquilandia 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film  Los años oscuros. Urte Ilunak 
-Fitxa artística i tècnica (acompanyat de butlletes 
de solidaritat amb el Sahara, de març de 1995)  
-Fitxa artística i tècnica del film  

 
Los Baules del Retorno 
Los clowns 

-Fitxa artística i tècnica del film  Los estúpidos 
-Fitxa artística i tècnica del film  Los ladrones 
-Fitxa artística i tècnica del film  Lucrecia 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Madre Gilda 
-Fitxa artística i tècnica del film  Mama, hay un hombre blanco en tu 

cama 
-Fitxa artística i tècnica del film  Manila 
-Fitxa artística i tècnica del film  Marat Sade 
-Fitxa artística i tècnica del film  Maria 
-Fitxa artística i tècnica del film  Matar a un ruiseñor 
-Fitxa artística i tècnica del film  Maurice 
-Fitxa artística i tècnica del film  Metropolitan 
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-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Mi amiga Max 
-Fitxa artística i tècnica del film  Mi hombre 
-Fitxa artística i tècnica del film  Mientras haya luz 
-Fitxa artística i tècnica del film  Milou en mayo 
-Fitxa artística i tècnica del film  Mucho ruido y pocas nueces 
-Fitxa artística i tècnica del film  Muerte entre las flores 
-Fitxa artística i tècnica del film  Muertos de Risa 
-Fitxa artística i tècnica del film  My Brother Jack 
-Fitxa artística i tècnica del film  Napoleón, el perrito aventurero 
-Fitxa artística i tècnica del film  Nelly y el Sr. Arnaud 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Night on earth 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Niños del domingo 
-Fitxa artística i tècnica del film  No amarás 
-Fitxa artística i tècnica del film  Nosotros Dos 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Nunca estás en casa 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Orlando 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film  Otelo 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Paisaje en la Niebla 
-Fitxa artística i tècnica del film  Parella de tres 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film  Paris Francia 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Peeping Tom 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film  Pelle el conquistador 
-Fitxa artística i tècnica del film  Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 

montón 
-Fitxa artística i tècnica del film  Pequeño Buda 
-Fitxa artística i tècnica del film  Peraustrinia 2004 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Perdita Durango 
-Fitxa artística i tècnica del film  Ponette 
-Fitxa artística i tècnica del film  Primera victoria 
-Fitxa artística i tècnica del film  Prisioneros del cielo 
-Fitxa artística i tècnica del film  Punto de impacto 
-Fitxa artística i tècnica del film  Qiu Ju, una mujer china 
-Fitxa artística i tècnica del film  Quartet 
-Fitxa artística i tècnica del film  Què t'hi jugues, Mari Pili? 
-Fitxa artística i tècnica del film  Quemada 

 
 
 
CAPSA 70:  
 
ACTIVITATS [anys 1980- anys 2000] 
Fitxes artístiques i tècniques de Films 
 
-Fitxa artística i tècnica del film 
-Fitxa artística i tècnica del film 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rebelde sin causa 
Reefer y la modelo 
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-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Riff-Raff 
-Fitxa artística i tècnica del film  Rosencrantz y Guildenstern han 

muerto 
-Fitxa artística i tècnica del film  Rossini o ¿quién se lo hace con 

quién? 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Ruby en el paraiso 
-Fitxa artística i tècnica del film  Sammy y Rosie se lo montan 
-Fitxa artística i tècnica del film  Sebastiane 
-Fitxa artística i tècnica del film  Sed de mal- Touch of Evil 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Segunda parte 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film  Sexo oral 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Sexo, pudor y lágrimas 
-Fitxa artística i tècnica del film  Shaft. The return 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film  Si estuvieras aquí 
-Fitxa artística i tècnica del film  Siempre hay un mañana 
-Fitxa artística i tècnica del film  Significa que ¿estamos casados? 
-Fitxa artística i tècnica del film  Sin compasión 
-Fitxa artística i tècnica del film  Sobre la colina 
-Fitxa artística i tècnica del film  Solitud 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Solo se muere dos veces 
-Fitxa artística i tècnica del film  Sonrisas de New Jersey 
-Fitxa artística i tècnica del film  Sorgo Rojo 
-Fitxa artística i tècnica del film  Sostiene Pereira 
-Fitxa artística i tècnica del film  Stella 
-Fitxa artística i tècnica del film  Striptease 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Su majestad Mrs. Brown 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Sus ojos se cerraron 
-Fitxa artística i tècnica del film  Taxi al Cairo 
-Fitxa artística i tècnica del film  Taxi Blues 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Tema 
-Fitxa artística i tècnica del film  Terra de canons 
-Fitxa artística i tècnica, acompanyat de dossier 
del film  

The Adjuster 

-Fitxa artística i tècnica del film  The Big Heat 
-Fitxa artística i tècnica del film  The collectors 
-Fitxa artística i tècnica del film  The dressmaker 
-Fitxa artística i tècnica del film  The fruit machine 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film The Long Day Closes 
-Fitxa artística i tècnica del film  The Outrage 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film  The Pillow Book 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film The player 
-Fitxa artística i tècnica del film  The reflecting skin 
-Fitxa artística i tècnica del film  Tiempo de amar, tiempo de morir 
-Fitxa artística i tècnica del film  Todo por un sueño 
-Fitxa artística i tècnica del film  Tomates verdes fritos 
-Fitxa artística i tècnica del film  Torrente, el brazo tonto de la ley 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Tots els matins del món 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Tranvía a la Malvarrosa 
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-Fitxa artística i tècnica del film  Tres dies de llibertat 
-Fitxa artística i tècnica del film  Trust. Confía en mí 
-Fitxa artística i tècnica del film  Un ángel en mi mesa 
-Fitxa artística i tècnica del film  Un asesino muy ético 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Un corazón en invierno 
-Fitxa artística i tècnica del film  Un dulce olor a muerte 
-Fitxa artística i tècnica del film  Un hombre y su sueño 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Un lugar en el mundo 
-Fitxa artística i tècnica del film  Un lugar llamado milagro 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film  Un mundo aparte 
-Fitxa artística i tècnica del film  Un mundo sin piedad 
-Fitxa artística i tècnica del film  Un virus no conoce moral 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Una estación de paso 
-Fitxa artística i tècnica del film  Una pareja perfecta 
-Fitxa artística i tècnica del film  Vacas 
-Fitxa artística i tècnica del film  Van Damme's Inferno 
-Fitxa artística i tècnica del film  Vidas cruzadas 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Waiting 
-Fitxa artística i tècnica del film  White river kid 
-Fitxa artística i tècnica del film  Winter Sleeper-Soñadores- 
-Fitxa artística i tècnica, i dossier del film Yaaba 
-Fitxa artística i tècnica del film  Zert -La broma- 
 
 
  



ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET – ARXIU HISTÒRIC 

FONS CINE CLUB L’HOSPITALET  codi: 10 / 3 
 

34 
 

 
CARTELLS I PROGRAMES (1982-2000) 
(sol·licitar pel núm de registre) 
 
Cartells 
-3 Cartells anunciant la programació de "Novecento" al Cine Oliveras, del 19 al 
25 de febrer 1982.  (* Núm.:1118) 
-Invitació a l'inauguració del curs 1983/84, 7/9/1983.  (* Núm.:2039) 
-(Fotocòpia) Cartell. Inauguració curs 1983/84 projecció de la pel·lícula 
Carmen, 20/9/1983.  (* Núm.:1119) 
-Cartell del cicle "12 Hores de Cine d'Humor", 3/12/1983.  (* Núm.:1120) 
-3 Fotocòpies Cartell programació dedicada a Hitchcock, del 2 al 6 de juny 
1984.  (* Núm.:1121) 
-Invitació als actes de la "1a. Mostra de Curt-Metratges dels Països Catalans", 
juny 1984.  (* Núm.:2040) 
-2 Programes "Primera Mostra de Curts-Metratges dels Països Catalans", 
13/14/15 de juny 1984.  (* Núm.:2041) 
-Cartell programació del mes d'abril, dies 2/9/16 d'abril 1985.  (* Núm.:1122) 
-Cartell programació mes de maig, dies 7/14/21/28 de maig 1985.   
(* Núm.:1123) 
-Cartell programació mes de juny, dies 4/11/18 de juny  1985.  (* Núm.:1124) 
-2 Invitacions als actes de la "II Mostra de Curtmetratges dels Països Catalans", 
juny 1985.  (* Núm.:2042) 
-2 Programes "II Mostra de Curtmetratges dels Països Catalans", del 25 al 28 
de juny 1985.  (* Núm.:2043) 
-Cartell "II Mostra de Curtmetratges dels Països Catalans", del 25 al 28 de juny 
1985.  (* Núm.:1125) 
-Cartell programació desembre 1985.  (* Núm.:1126) 
-Anem al cine set-oct 1993 (*núm. 9292) 
-Anem al cine nov-des 1993 (*núm. 9293) 
-Invitació a l'acte de presentació de la revista "Papers de Cinema", 22/11/1993.  
(* núm.:2114) 
 
 
Programes 
-Invitació a l'acte de cloenda de la "II Mostra de Curtmetratges dels PaÏsos 
Catalans", del 25 al 28 de juny 1985.  (* Núm.:2044) 
-Programa del cicle "Teló, càmera, acció. El cinema va al teatre", del 19 al 25 
de maig 1986.  (* Núm.:2045) 
-2 programacions mes de juliol 1991.  (* Núm.:2046) 
-Programació octubre/novembre 1991.  (* Núm.:2047) 
-Programació gener/abril 1992.  (* Núm.:2048) 
-Programació maig/juliol 1992.  (* Núm.:2049) 
-Programació setembre/desembre 1992.  (* Núm.:2050) 
-Programació febrer/març 1993.  (* Núm.:2051) 
-Programació abril/juny 1993.  (* Núm.:2052) 
-Programa dels “Cursos i tallers de cinematografia del curs 1998/1999” 
(*Núm.:4593) 
-Programa de les projeccions de films del mes d’agost de 1998 (*Núm: 4580) 
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-Abonaments pels socis per veure films els mesos d’agost i setembre de 1998 
(*Núm.:4581) 
-Programa de cinema del mes de novembre de 1998 (*Núm.:4648) 
-Invitació curmetratges de 21/12/1998 (*Núm.:4705) 
-Programa del “Curset de producció cinematogràfica d’4/2/99 (*Núm: 4756) 
-Programa de les projeccions a l’Aula de Cultura de Sant Josep de març de 
1999 (*Núm: 4789) 
-Programa de les projeccions de films del mes de març de 1999. (*Núm: 4782) 
-Programa de les projeccions de films del mes d’abril de 1999 (*Núm: 4813) 
-Programa de les projeccions de films de les “12 hores de rol i cinema. Fantasia 
i ciència ficció del 29 i 30 de maig de 1999 (*Núm: 4882) 
-Programa de les projeccions de films del mes de juny de 1999 (*Núm: 4886) 
-Programa del primer concurs Olé de curmetratge del 17 de juny de 1999  
(*Núm.: 4891) 
-Programació dels dimarts al cinema Rambla, juny de 2000 (*Núm.: 6429) 
-Programació dels dillins al cinema Rambla, juny de 2000 (*Núm.: 6438) 
-Programa de l’espai VO dels dimarts, de juliol de 2000 (*Núm.: 6499) 
-Programa de l’espai VO dels dijous, de juliol de 2000 (*Núm.: 6501) 
-Programa de l’espai VO dels dimarts, d’agost de 2000 (*Núm.: 6519) 
 
Documentació sense data: 
 
-Programa del "Cicle Cine i Mitjans d'informació".  (* Núm.:2053) 
-Programa del "Cicle Cine i Història (I)".  (* Núm.:2054) 
-2 Cartells del "Cicle Cine i Història (I)".  (* Núm.:1127) 
-Cartell programació durant el mes de març de les pel·lícules "The Front" i 
"Tragedia de un hombre ridículo".  (* Núm.:1128) 
-Cartell programació 16MM.  (* Núm.:1129) 
-Cartell programació "Cine Espanyol".  (* Núm.:1130) 
-Cartell programació "Cinema Espanyol".  (* Núm.:1131) 
-Cartell programació "La Jauría Humana. Primera Plana.La Nave va...".   
(* Núm.:1132) 
-2 bandes "Conferència-Col·loqui".  (* Núm.:1133) 
-Cartell programació mes de març.  (* Núm.:1134) 
-Cartell "Ja saps que...?".  (* Núm.:1135) 
-Cartell "Cap de setmana amb Cine Negre".  (* Núm.:1136) 
-Programació "Cicle de Cine Policíac i de Misteri".  (* Núm.:2055) 

 
 
 
 
 
 

Veure també els documents d’Hemeroteca del Cine Club L’Hospitalet 
 

 


