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

Horari de visita
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h. Dilluns i festius, tancat.
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exposició
Cinquanta objectes
per a cinquanta anys
Del 22 d’abril de 2022 al 8 de gener de 2023

El Museu de L’Hospitalet commemora enguany el
seu cinquantè aniversari, i ho fa amb una exposició
excepcional que ens permetrà gaudir de tota una
sèrie d’objectes de gran importància per la seva
relació amb la ciutat durant aquests anys.
La rellevant tasca del Museu, creat l’any 1972 sota el
mandat de l’alcalde Josep Capdevila, ha esdevingut
tota una fita, ja que ha contribuït a preservar el
passat de L’Hospitalet i la seva aportació ha enriquit
i millorat la cohesió social de la ciutat.
En aquesta exposició podrem contemplar diverses
peces vinculades a la nostra història i també a la
història dels nostres personatges, alhora que ens
permetran entendre millor qui som i d’on venim,
aspectes fonamentals per comprendre el present i
per albirar el futur.
Us animo a visitar aquesta mostra en un escenari
incomparable com és l’Harmonia, un edifici del segle XVI
al nucli antic de la ciutat. I també voldria fer arribar el
meu agraïment a totes les persones i institucions que
han contribuït a fer que aquesta exposició sigui una
realitat i han cedit alguns dels objectes que podrem
veure fins al 8 de gener de 2023.
Núria Marín i Martínez

Alcaldessa de la ciutat

En ser la funció social d’un museu de ciutat
recol·lectar, conservar, investigar i difondre el
patrimoni local, tant el tangible com l’intangible, i
amb motiu de la commemoració del 50è aniversari
del Museu de L’Hospitalet, es presenta una selecció
de cinquanta peces heterogènies, estretament
vinculades amb la ciutat, singulars i, moltes
d’elles, mai presentades al públic.
Volem proposar una aproximació museogràfica que
celebri la ciutat, els seus habitants i el Museu des
d’una òptica polièdrica, dibuixant un retrat dinàmic
de la ciutat a través d’aquestes peces.
Una museografia accessible en el sentit més ampli
del terme, atractiva per a tots els públics i festiva.
Proposem una presentació diacrònica, estructurant
l’exposició per àmbits temàtics com a primera
lectura i disposició, generant agrupacions de
peces i, al mateix temps, teixint vincles entre elles,
desbordant els àmbits, amb esperit al·legòric
i sense pretensió d’exhaustivitat mitjançant
tires tèxtils de colors a mode de garlandes de
festa major, donant caràcter festiu a l’exposició
i permetent i suggerint diversitat de lectures i
recorreguts, emfatitzant la capacitat testimonial
de les peces seleccionades, permetent múltiples
lectures i aprenentatges.

