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Activitats L’Hospitalet 1713 – 2013  
(programa provisional)  
 
Acte institucional 
Acte solemne al Saló de Plens que se celebrarà el 19 de juny, a les 19 hores. 
  

Intervenció institucional i inauguració dels actes commemoratius 
 Jaume Graells Veguin, regidor de cultura, farà la presentació del programa. 

 Núria Marín i Martínez, alcaldessa, parlarà de l’oportunitat de la celebració. 

Conferència inaugural 

 Conferència “Catalunya al segle XVIII”  

Dr. Roberto Fernández  Diaz, catedràtic d’història moderna, rector de la 

Universitat de Lleida i fill de la ciutat.  

Presenta: Dr. Joaquim Prats i Cuevas, catedràtic de didàctica de la història de 

la UB. 

 

 

Exposició 
 

“El Conveni de L’Hospitalet: història i societat a inicis del segle XVIII” 

Del 26 de setembre de 2013 al 12 de gener de 2014 

Museu de L’Hospitalet - l’Harmonia. Espai d’art 

 

S’hi podrà veure el document original del Conveni de L’Hospitalet 1713, així com els 

retrats de l’Arxiduc Carles i de la seva esposa, Elisabeth de Brunswick, atribuïts a 

Andrea Vaccaro. La mostra s’acompanyarà de materials pedagògics.  

 

Conferències i xerrades  
Octubre, novembre i desembre de 2013  

 

En col·laboració amb l’entitat Tres Quarts per Cinc Quarts – L’H Espai de Debat i el 

Centre d’Estudis de L’Hospitalet.  

  

 “Catalunya i la Guerra de Successió en el context internacional”, a càrrec de Joaquim 

Albareda i Salvadó, catedràtic d’història moderna de la UPF 

26 de setembre. Museu de L’Hospitalet - l’Harmonia. Espai d’art 

 

 “El Conveni de L’Hospitalet de 1713: l’anunci de la desfeta”, a càrrec de Carles Serret i Bernús, 

director de l’Arxiu de Sant Boi, i de Clara A. Jáuregui, investigadora del 

Conveni de L’Hospitalet de 1713. 
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3 d’octubre. Museu de L’Hospitalet - l’Harmonia. Espai d’art 

 

 “La Guerra de Successió: un punt d’inflexió en la història de Catalunya”, a càrrec d’Agustí 

Alcoberro i Pericay, director del Museu d’Història de Catalunya  

17 d’octubre. Museu de L’Hospitalet - l’Harmonia. Espai d’art 

 

 “Las lecciones del Tratado de Utrecht”, a càrrec de Ricardo García Cárcel, catedràtic 

d’història moderna de la UAB i Premi Nacional d’Història 2012. 

14 de novembre. Centre Cultural la Bòbila 

 

 “Catalunya i Espanya al segle XIX: una evolució en paral·lel?”, a càrrec de Borja de Riquer, 

catedràtic d’història contemporània de la UAB.  

28 de novembre. Centre Cultural la Bòbila 

 

 L’esperança truncada, la República i la Guerra Civil, a càrrec de Carles Santacana i Torres, 

professor de la UB i membre de la junta del CEL’H.  

12 de desembre. Museu de L’Hospitalet – l’Harmonia. Espai d’art  
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La cultura popular i el Conveni de 1713  
  

El Joc del 1713 

Diumenge, 29 de setembre  
 

L’associació de reconstrucció històrica Rubicón del barri de Santa Eulàlia de 

L’Hospitalet està creant un joc de taula sobre el Conveni de L’Hospitalet per tal que es 

pugui presentar en aquestes dates i fer una activitat que permeti jugar a grans i petits en 

relació amb el Conveni de L’Hospitalet.  

 

L’Hospitalet del 1713 

Diumenge, 20 d’octubre  
 

Activitat de reconstrucció històrica que representa escenes de batalles i escaramusses al 

voltant de Barcelona i L’Hospitalet amb explicació de les armes i les tècniques de 

combat i altres elements característics de l’època.  

 

A càrrec de les entitats de reconstrucció històrica La Coronela de Barcelona i els 

Miquelets de Catalunya, amb la col·laboració dels Trabucaires de L’Hospitalet. 

 

 

Visites guiades familiars a l’exposició  

Del 29 de setembre de 2013 al 12 de gener de 2014, a les 12 hores. 

 

Servei de visites guiades a l’exposició dirigides al públic general i als representants 

d’entitats ciutadanes i conduïdes per l’empresa de serveis pedagògics del Museu 

d’Història de L’Hospitalet. 

 

 

Visita especial a la casa de Rafael Casanova. Excursió a Sant Boi de Llobregat 

Diumenge, 3 de novembre  
 

Casa pairal de Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat).  

Visita a càrrec del director de l’Arxiu Històric de Sant Boi i comissari de l’exposició, 

Carles Serret i Bernús, dirigida a les entitats de L’Hospitalet. 

Hi haurà servei de bus. 

 

 

 

Biblioteques de L’Hospitalet  
Del 24 de setembre de 2013 al 30 de juny de 2014 
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Guia de lectura 

Presentació d’una guia de lectura sobre els fets històrics i el debat actual a càrrec del 

Servei de Biblioteques. 

 

Presentacions de llibres amb els autors 

Presentació de llibres sobre el 1714 amb presència dels autors (Albert Sánchez Piñol, 

etc.). 

 

 

Contacontes 

Realització d’un conte específicament per a l’esdeveniment ambientat a L’Hospitalet de 

1713. 


