El 3 d’abril de 2019 commemorem el quarantè aniversari de les primeres eleccions
municipals després de la dictadura franquista. Aquest dia fa 40 anys, els ciutadans
i les ciutadanes de L’Hospitalet van escollir, per primer cop en molts anys, els seus
dirigents locals. Uns regidors i unes regidores que suplien la manca d’experiència
amb grans dosis d’il·lusió i amb el seu compromís amb les llibertats, la democràcia i
els veïns i les veïnes de la ciutat.
Poc té a veure L’Hospitalet d’avui amb aquella ciutat desendreçada i mancada
dels serveis més bàsics. En aquests 40 anys, L’Hospitalet ha treballat de valent per
deixar enrere l’estigma de suburbi de Barcelona i consolidar-se com a segona ciutat
econòmica de Catalunya. Un camí llarg i no exempt de dificultats que consistori,
entitats i ciutadania hem fet de la mà. En tot aquest recorregut, ningú no ens ha
regalat res. Tot ho hem aconseguit amb treball, reivindicació, constància i diàleg. Així
ho hem fet i així ho seguirem fent, perquè és la nostra marca, el nostre model, el
model L’Hospitalet.
La programació que teniu a les mans recull un seguit d’activitats que posen en valor
el paper clau dels ajuntaments democràtics en la consecució de la societat més justa,
igualitària i democràtica que avui tenim. Una Administració local, la més propera a la
ciutadania, que ha estat també garant de la cohesió social.
Ara és el moment de fer una mirada al nostre passat més recent, per conèixer d’on
venim i el que ha costat arribar on som. I fer-ho des d’un present ple de projectes
col·lectius que ens omplen d’il·lusió i que ens empenyen cap a un futur millor.
Han estat 40 anys de democràcia. 40 anys fent ciutat. Gràcies a això, L’Hospitalet
és avui la ciutat plural, diversa i solidària de la qual ens sentim orgullosos. La ciutat
que portem al cor.
Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de L’Hospitalet

FEBRER

PINTANT HISTÒRIES. MEMÒRIA DEMOCRÀTICA.
Del 6 de febrer a juny de 2019
Torre Barrina. Experiències d’Innovació Social
Ctra. de Collblanc 67 (Parc de la Marquesa)
Tots tenim la nostra història. I amb la suma de les nostres històries fem ciutat. Per
això, el plató de Torre Barrina s’obre perquè els ciutadans puguin enregistrar les
seves històries. Una memòria que serà reinterpretada pels infants i joves de la
nostra ciutat a través dels seus dibuixos.
Més informació: www.torrebarrina.cat / torrebarrina@l-h.cat

EXPOSICIÓ: “DIVERSITATS: L’HOSPITALET,
40 ANYS PLURAL I DIVERSA”
Del 14 de febrer al 20 de desembre 2019. Del 2 d’abril al 26 de maig l’exposició
romandrà tancada. Inauguració: dijous, 14 de febrer, a les 18.30 h.
Auditori de Tecla Sala i itinerant pels centres de secundària de la ciutat.
Ser de L’Hospitalet ens uneix. Entre totes i tots, amb les nostres particulars maneres
de viure i entendre el món, fem la ciutat de la gent.
L’Hospitalet s’ha construït a partir de les aportacions de persones de Catalunya,
de la resta d’Espanya i del món sencer. En els 40 anys d’Ajuntaments Democràtics,
hem aconseguit, amb l’esforç de tothom, tenir una ciutat més forta i cohesionada,
conscient de les seves potencialitats i que pot mirar al futur amb optimisme.
Si vols conèixer com ha evolucionat la diversitat a la nostra ciutat en un entorn
caracteritzat per la cohesió social i comunitària a partir del compromís compartit de
les institucions i la ciutadania, apropa’t a aquesta exposició. T’hi esperem!
Més informació a: https://xarxaconvivencia.l-h.cat

FEBRER

LHVIQUIMARATÓ DEDICADA A
LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE L’H
Des del 6 de febrer. Activitat trimestral
Can Riera. Carrer de la Riera de l’Escorxador, 19
Biografies d’homes i dones de L’Hospitalet vinculats a la lluita pels drets i les llibertats
durant el franquisme i la transició democràtica.
Més informació: http://www.museul-h.cat/www.torrebarrina.cat
		torrebarrina@l-h.cat

“MIRADES CAP A LA DEMOCRÀCIA:
DE CIUTATS INDUSTRIALS A SMART CITIES”
(Conferència inaugural del Postgrau Smart Social City)
Dijous, 28 de febrer de 2019, a les 18 h
Torre Barrina. Experiències d’Innovació Social
Ctra. de Collblanc 67 (Parc de la Marquesa)
Trobada d’anàlisi, debat i reflexió sobre l’evolució de les ciutats en les últimes
quatre dècades i els efectes de la transformació urbana en l’àmbit social, cultural,
comunicatiu, econòmic i polític. Un diàleg obert en què s’abordaran els impactes
sobre la ciutadania, els canvis en les relacions interpersonals i comercials, els efectes
sobre la participació política, l’ocupació, la mobilitat i les comunicacions, així com la
manera en què la cultura i les noves tecnologies han incidit en la transició de les
ciutats a smart cities.
Més informació: www.torrebarrina.cat torrebarrina@l-h.cat

MARÇ

“LIDERATGES FEMENINS: DONES I DEMOCRÀCIA”
Dijous, 7 de març de 2019, a les 17 h
Teatre Joventut
El protagonisme de les dones ha canviat molt en aquests quaranta anys. Parlarem
de com de vital ha estat el lideratge femení al llarg del temps i el seu paper en la
democràcia. L’Hospitalet escola de talent femení.
Més informació: caid@l-h.cat

EXPOSICIÓ: “40 ANYS VETLLANT PER LA
CONVIVÈNCIA A LA CIUTAT”
De l’11 al 31 de març de 2019. Inauguració: dilluns, 11 de març, a les 12 h
Equipament Ana Díaz Rico. Blocs de la Florida, 15 B
La Guàrdia Urbana ret homenatge a la seva evolució al servei de la ciutadania. Vine a
conèixer la història de la Guàrdia Urbana a través d’una exposició retrospectiva que
recull el seu desenvolupament des dels seus inicis a l’actualitat.
Més informació: guardiaurbana@l-h.cat

TAULA RODONA: “40 ANYS D’AJUNTAMENTS
DEMOCRÀTICS: DE L’ANALOGIA A LA
DIGITALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA”
Dimarts, 12 de març de 2019, a les 18.30 h
Torre Barrina. Experiències d’Innovació Social
Ctra. de Collblanc 67 (Parc de la Marquesa)
Taula rodona amb diferents actors per tractar la transformació que l’ús de les TIC
ha provocat en les nostres administracions locals: l’impacte en la implantació de les
polítiques públiques, les noves formes de participació política, els canvis en els canals
de relació entre la ciutadania i els ajuntaments, i la transformació del funcionament
intern i extern del govern i l’administració local, entre altres aspectes.
Més informació: www.torrebarrina.cat / torrebarrina@l-h.cat

EXPOSICIÓ: “LA PELL DE L’HOSPITALET”
A partir del 20 de març. Exposició permanent.
Pont de la Vanguard
Hi col·laboren: IES Nou de L’Hospitalet, Add Documenta, el fotoperiodista Manu
Brabo, els artistes Mina Hamada, Eduard Matas, Juan Llano i Addretouch Photobab.
La ciutat de L’Hospitalet ret homenatge a la seva història recent amb l’elaboració d’un
mural col•laboratiu amb què es vol millorar l’espai públic, expandir el coneixement de l’art
contemporani i accentuar la col•laboració entre l’arquitectura, l’urbanisme, la fotografia i
la comunitat. Vine a conèixer una nova forma de mirar la història de la ciutat.
Més informació: districtecultural@l-l.cat i www.lhdistrictecultural.cat

CONFERÈNCIA: “LES PRIMERES ELECCIONS
DEMOCRÀTIQUES DE 1979 EN EL SEU CONTEXT”
A càrrec de la historiadora hospitalenca Noli Cabezas, especialista
en la transició i el món municipal.
Dilluns, 25 de març de 2019
L’Harmonia
El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals de la
democràcia. El Museu d’Història de la Ciutat vol retre un petit homenatge a aquest
moment històric, el que ha representat i com ha contribuït a canviar la vida de tots
els pobles i ciutats.
Més informació: cultura.museu@l-h.cat i www.museul-h.cat

T. RODONA: “40 ANYS FENT DE L’ESPORT
UN VALOR DIFERENCIAL DE LES CIUTATS”
Dijous, 28 de març de 2019, de 19 a 21 h
Auditori Edifici Planeta
Avda. de Josep Tarradellas i Joan, 171 - 177
L’esport ha estat un motor de cohesió social, benestar i desenvolupament econòmic
de les ciutats. Des de L’Hospitalet es vol reflexionar sobre el paper de l’esport a
les ciutats i com ha estat la seva evolució a través de periodistes esportius i les
persones que en aquests 40 anys han estat els màxims responsables de l’esport al
municipi. Apropa’t. T’hi esperem.
Més informació: esports@l-h.cat

ABRIL

RECONEIXEMENT ALS REGIDORS I REGIDORES DEL
PRIMER CONSISTORI DEMOCRÀTIC DE 1979
Dimecres, 3 d’abril de 2019
Saló de Plens
Acte institucional de reconeixement a les dones i els homes que van formar part del
primer consistori democràtic de 1979.
Més informació: protocol@l-h.cat

CONCERT COMMEMORATIU DE LES CORALS
DE GENT GRAN
Divendres, 5 d’abril de 2019
Auditori Barradas
La gent gran de la ciutat vol retre el seu homenatge a aquests 40 anys d’Ajuntaments
Democràtics, i ho fa a través d’una de les activitats adreçades a l’envelliment actiu
que més seguidors té: les seves corals i noves iniciatives.
Més informació: promociogentgran@l-h.cat

OCTUBRE

EXPOSICIÓ: “40 ANYS FENT MERCATS”
4 caps de setmana d’octubre de 2019
Mercats de la ciutat
Els mercats de la ciutat de L’Hospitalet commemoren els 40 anys d’Ajuntaments
Democràtics mitjançant una exposició itinerant de fotos de les parades dels mercats
que continuen obertes fent barri i fent ciutat des de l’any 1979.
Més informació: mercats@l-h.cat

ALTRES

“40 ANYS MILLORANT L’ACCESSIBILITAT DE LA CIUTAT”
Data i horari pendent de concretar
Centre Cultural Tecla Sala
Les ciutats són per a les persones. Per això, durant aquest quaranta anys, L’Hospitalet
ha fet un gran esforç en transformar els seus carrers, places i equipaments per ferlos més amables i accessibles, especialment per a aquelles persones que tenen una
mobilitat reduïda o requereixen una atenció especial.
Vine a conèixer com L’Hospitalet ha anat transformant-se en una ciutat cada cop
més accessible i amable per a tothom.
Més informació: benestarsocial@l-h.cat
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El 3 de abril de 2019 conmemoramos el cuadragésimo aniversario de las primeras
elecciones municipales después de la dictadura franquista. Este día hace cuarenta
años, los ciudadanos y las ciudadanas de L’Hospitalet escogieron, por primera vez
en muchos años, sus dirigentes locales. Unos regidores y unas regidoras que suplían
la falta de experiencia con una gran dosis de ilusión y con su compromiso con las
libertades, la democracia y los vecinos y las vecinas de la ciudad.
Poco tiene que ver L’Hospitalet de hoy con aquella ciudad desordenada y carente
de los servicios más básicos. En estos 40 años, L’Hospitalet ha trabajado duro para
dejar atrás el estigma de suburbio de Barcelona y consolidarse como segunda
ciudad económica de Catalunya. Un camino largo y no exento de dificultades que
consistorio, entidades y ciudadanía, hemos recorrido de la mano. En todo este
recorrido, nadie nos ha regalado nada. Todo lo hemos conseguido con esfuerzo,
reivindicación, constancia y diálogo. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo
porque es nuestra marca, nuestro modelo, el modelo L’Hospitalet.
La programación que tenéis en las manos recoge una serie de actividades que quieren
poner en valor el papel de los ayuntamientos democráticos en la consecución de la
sociedad más justa, igualitaria y democrática que hoy tenemos. Una Administración
local, la más próxima a la ciudadanía, que ha sido también garante de la cohesión social.
Ahora es el momento de mirar a nuestro pasado más reciente, para conocer de
dónde venimos y lo que nos ha costado llegar donde estamos. Y hacerlo desde un
presente lleno de proyectos colectivos que nos llenan de ilusión y que nos empujan
hacia un futuro mejor.
Han sido 40 años de democracia. 40 años haciendo ciudad. Gracias a esto,
L’Hospitalet es hoy la ciudad plural, diversa y solidaria de la cual nos sentimos
orgullosos. La ciudad que llevamos en el corazón.
Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de L’Hospitalet

FEBRERO

PINTANDO HISTORIAS. MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Del 6 de febrero a junio de 2019
Torre Barrina. Experiències d’Innovació Social
Ctra. de Collblanc, 67 (Parque de la Marquesa)
Todos tenemos nuestra historia. Y con la suma de nuestras historias hacemos
ciudad. Por eso, el Plató de Torre Barrina se abre para que los ciudadanos puedan
grabar sus historias. Una memoria que será reinterpretada por los niños y jóvenes
de nuestra ciudad a través de sus dibujos.
Más información: www.torrebarrina.cat / torrebarrina@l-h.cat

EXPOSICIÓN: “DIVERSITATS: L’HOSPITALET,
40 ANYS PLURAL I DIVERSA”
Del 14 de febrero al 20 de diciembre de 2019. Del 2 de abril al 26 de mayo la
exposición estará cerrada. Inauguración: jueves, 14 de febrero, a las 18.30 h.
Auditorio Tecla Sala e itinerante por los centros de secundaria de la ciudad.
Ser de L’Hospitalet nos une. Entre todas y todos, con nuestras particulares maneras
de vivir y de entender el mundo, hacemos la ciudad de la gente.
L’Hospitalet se ha construido a partir de las aportaciones de personas de Catalunya, del
resto de España y del mundo entero. En los 40 años de Ayuntamientos Democráticos
hemos conseguido, con el esfuerzo de todos, tener una ciudad más fuerte y cohesionada,
consciente de sus potencialidades y que puede mirar al futuro con optimismo.
Si quieres conocer cómo ha evolucionado la diversidad en nuestra ciudad, en un
entorno caracterizado por la cohesión social y comunitaria, a partir del compromiso
compartido de las instituciones y la ciudadanía, acércate a esta exposición. ¡Te
esperamos!
Más información: https://xarxaconvivencia.l-h.cat

LHWIQUIMARATÓN DEDICADA A LA MEMORIA
DEMOCRÁTICA LH
Desde el 6 de febrero. Actividad trimestral.
Can Riera. Calle de la Riera de l’Escorxador, 19.
Biografías de hombres y mujeres de L’Hospitalet vinculados a la lucha por los
derechos y las libertades durante el franquismo y la transición democrática.
Más información: http://www.museul-h.cat/www.torrebarrina.cat
torrebarrina@l-h.cat

“MIRADAS HACIA LA DEMOCRACIA:
DE CIUDADES INDUSTRIALES A SMART CITIES”
(Conferencia inaugural del Posgrado Smart Social City)
Jueves, 28 de febrero de 2019, a las 18 h
Torre Barrina. Experiències d’Innovació Social
Ctra. de Collblanc 67 (Parque de la Marquesa)
Encuentro de análisis, debate y reflexión sobre la evolución de las ciudades en las
últimas cuatro décadas y los efectos de la transformación urbana en el ámbito social,
cultural, comunicativo, económico y político. Un diálogo abierto en el que se abordarán
los impactos sobre la ciudadanía, los cambios en las relaciones interpersonales y
comerciales, los efectos sobre la participación política, la ocupación, la movilidad y las
comunicaciones, así como la manera en que la cultura y las nuevas tecnologías han
incidido en la transición de las ciudades a smart cities.
Más información: www.torrebarrina.cat torrebarrina@l-h.cat

MARZO

“LIDERAZGOS FEMENINOS:
MUJERES Y DEMOCRACIA”
Jueves, 7 de marzo de 2019, a las 17 h
Teatre Joventut
El protagonismo de las mujeres ha cambiado mucho en estos cuarenta años.
Hablaremos de cómo el liderazgo femenino ha sido vital a lo largo del tiempo y cuál
ha sido su papel en la democracia. L’Hospitalet, escuela de talento femenino.
Más información: caid@l-h.cat

EXPOSICIÓN: “40 ANYS VETLLANT PER
LA CONVIVÈNCIA A LA CIUTAT”
Del 11 al 31 de marzo de 2019. Inauguración: lunes, 11 de marzo, a las 12 h
Equipamiento Ana Díaz Rico. Blocs de la Florida, 15 B
La Guardia Urbana rinde homenaje a su evolución al servicio de la ciudadanía. Ven
a conocer la historia de la Guardia Urbana a través de una exposición retrospectiva
que recoge su desarrollo, desde sus inicios hasta la actualidad.
Más información: guardiaurbana@l-h.cat

MESA REDONDA: “40 AÑOS DE AYUNTAMIENTOS
DEMOCRÁTICOS: DE LA ANALOGÍA A LA
DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
Martes, 12 de marzo de 2019, a las 18.30 h
Torre Barrina. Experiències d’Innovació Social
Ctra. de Collblanc 67 (Parque de la Marquesa)
Mesa redonda con diferentes actores para tratar la transformación que el uso de las
TIC ha provocado en nuestras administraciones locales: el impacto en la implantación
de las políticas públicas, las nuevas formas de participación política, los cambios en
los canales de relación entre la ciudadanía y los ayuntamientos, y la transformación
del funcionamiento interno y externo del gobierno y la administración local, entre
otros aspectos.
Más información: www.torrebarrina.cat / torrebarrina@l-h.cat

EXPOSICIÓN: “LA PELL DE L’HOSPITALET”
A partir del 20 de marzo. Exposición permanente.
Puente de la Vanguard
Colaboran: IES Nou de L’Hospitalet, Add Documenta, el fotoperiodista Manu Brabo, y
los artistas Mina Hamada, Eduard Matas, Juan Llano y Addretouch Photobab.
La ciudad de L’Hospitalet rinde homenaje a su historia reciente con la elaboración
de un mural colaborativo con el que se quiere mejorar el espacio público, expandir
el conocimiento del arte contemporáneo y acentuar la colaboración entre la
arquitectura, el urbanismo, la fotografía y la comunidad. ¡Ven a conocer una nueva
forma de mirar la historia de la ciudad!
Más información: districtecultural@l-l.cat i www.lhdistrictecultural.cat

CONFERENCIA: “LAS PRIMERAS ELECCIONES
DEMOCRÁTICAS DE 1979 EN SU CONTEXTO”
A cargo de la historiadora de L’Hospitalet Noli Cabezas,
especialista en la transición en el mundo municipal.
Lunes, 25 de marzo de 2019
L’Harmonia
El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales de la
democracia. El Museu d’Història de la ciudad quiere rendir un pequeño homenaje a
este momento histórico, lo que ha representado y cómo ha contribuido a cambiar la
vida de todos los pueblos y ciudades.
Más información: cultura.museu@l-h.cat i www.museul-h.cat

MESA REDONDA: “40 AÑOS HACIENDO DEL
DEPORTE UN VALOR DIFERENCIAL DE
LAS CIUDADES”
Jueves, 28 de marzo de 2019, de 19 a 21 h
Auditorio Edificio Planeta
Avda. de Josep Tarradellas i Joan, 171 - 177
El deporte ha sido un motor de cohesión social, bienestar y desarrollo económico
de las ciudades. Desde L’Hospitalet se quiere reflexionar sobre el papel del deporte
en las ciudades y cómo ha sido su evolución a través de periodistas deportivos y las
personas que en estos 40 años han sido los máximos responsables del deporte en
el municipio. Acércate. Te esperamos.
Más información: esports@l-h.cat

ABRIL

RECONOCIMIENTO A LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS DEL PRIMER CONSISTORIO DEMOCRÁTICO DE 1979
Miércoles, 3 d’abril de 2019
Sala de Plenos
Acto institucional de reconocimiento a las mujeres y hombres que formaron parte
del primer consistorio democrático de 1979.
Más información: protocol@l-h.cat

CONCIERTO CONMEMORATIVO DE
LAS CORALS DE LA GENT GRAN
Viernes, 5 de abril de 2019
Auditori Barradas
Las personas mayores de la ciudad quieren rendir su homenaje a estos 40 años de
Ayuntamientos Democráticos, y lo hacen a través de una de las actividades dirigidas
al envejecimiento activo que más seguidores tiene: sus corales y nuevas iniciativas.
Más información: promociogentgran@l-h.cat

OCTUBRE

EXPOSICIÓN: “40 ANYS FENT MERCATS”
4 fines de semana de octubre de 2019
Mercados de la ciudad
Los mercados de la ciudad de L’Hospitalet conmemoran los 40 años de Ayuntamientos
Democráticos mediante una exposición itinerante de fotos de las paradas que
continúan abiertas, haciendo barrio y haciendo ciudad desde el año 1979.
Más información: mercats@l-h.cat

OTROS

40 AÑOS MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD
Fecha y horario pendientes de concretar
Centre Cultural Tecla Sala
Las ciudades son para las personas. Por eso, durante estos cuarenta años, L’Hospitalet
ha hecho un gran esfuerzo para transformar sus calles, plazas y equipamientos para
hacerlos más amables y accesibles, especialmente para aquellas personas que
tienen una movilidad reducida o requieren una atención especial.
Ven a conocer como L’Hospitalet se ha ido transformando en una ciudad cada vez
más accesible y amable para todos
Más información: benestarsocial@l-h.cat

HACIENDO CIUDAD

