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Amb el suport de:

El Museu de L’Hospitalet presenta, a la ciutat, la segona jornada 
de recreació històrica sobre els fets de la Guerra de Successió i la 
signatura del Conveni de L’Hospitalet de 1713. 

Amb aquesta iniciativa volem obrir les portes del Museu per 
apropar el coneixement de tot un seguit d’aspectes militars i de 
vida quotidiana a L’Hospitalet de l’època: indumentària, armament, 
costums, documents, relats, vídeo, exposició i d’altres.

Amb la recreació històrica, interpretada per la Colla d’en Jaume 
Duran dels Trabucaires de L’Hospitalet i pels Miquelets de 
Catalunya, volem omplir de colors, sorolls i personatges els carrers 
de l’entorn del Museu, tot apropant-nos a grans i petits perquè 
puguin conèixer més i millor aquesta època transcendent de la 
nostra història.
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Jardins de Can Sumarro, l’Harmonia, Casa Espanya,
carrer Major i plaça de l’Ajuntament.

10 h 
Presentació del documental Vèncer o morir, visionat en continu  
i produït per Miquelets de Catalunya. 
Exposició “El Conveni de L’Hospitalet: història i societat a 
principis del segle XVIII”, oberta al públic al llarg de tota la 
jornada.
Casa Espanya

Inici de les activitats al campament dels Miquelets: instrucció, 
presentació d’unitats militars i d’altres.
Jardins de Can Sumarro

10.45 h
Primera desfilada, amb el recorregut següent:
L’Harmonia, plaça de Josep Bordonau i Balaguer, carrer de 
Barcelona, carrer de la Riera de l’Escorxador, carrer Major  
i plaça de l’Ajuntament.

11.30 h  
Continuació de les activitats al campament dels Miquelets: 
instrucció, presentació d’unitats militars, taller per al grup de 
l’Esplai Xixell, etc.
Jardins de Can Sumarro

13.15 h
Segona desfilada, amb el recorregut següent: 
L’Harmonia, plaça de Josep Bordonau i Balaguer, carrer de 
Barcelona, carrer de la Riera de l’Escorxador, carrer Major  
i plaça de l’Ajuntament.

Lectura del Conveni de L’Hospitalet i del ban Guerra a Ultrança, 
amb salves d’honor.
Plaça de l’Ajuntament

Aquesta activitat té la col·laboració de: 
TRO, Coordinadora d’Entitats de Foc de L’Hospitalet
Trabukaires de L’Hospitalet. Colla de Jaume Duran
Miquelets de Catalunya
Esplai Xixell
Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet

Activitats

Museu de L’Hospitalet
Casa Espanya 
Carrer de Joan Pallarès, 38

Museu de L’Hospitalet. L’Harmonia
Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6

Telèfon d’informació: 93 338 13 96


