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Plaça de Josep Bordonau i Balaguer
i plaça de l’Ajuntament Al llarg del matí

El Museu de L’Hospitalet presenta a la ciutat la setena 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 conèixer tot un
seguit d’aspectes militars i de la vida quotidiana a L’Hospitalet
de l’època, com ara indumentària, armament, costums i
documents, per mitjà de relats, vídeo, exposició, etc.
Amb la recreació històrica, interpretada per la Colla d’en
Jaume Duran, pels Trobukaires 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.

Plaça de Josep Bordonau i Balaguer
A les 10 h
Desfilada pels carrers de la ciutat
Sortida des de L’Harmonia (pl. de Josep Bordonau i Balaguer), carrer del Xipreret, carrer de Joan Pallarés, carrer
del Centre, plaça del Repartidor, passatge de la Pau, rambla
de Just Oliveras, carrer Major, plaça de l’Ajuntament (amb
salves), carrer de Tecla Sala, carrer de Barcelona i tornada a
la plaça Josep de Bordonau i Balaguer

De 11 a 13 h
Història viva
Campaments de Miquelets i Trabucaires:
Miquelets de Catalunya, reproduint escenes de la vida
diària dels soldats durant la Guerra de Successió: instrucció, pràctiques de tir, manteniment de les armes, vida de
campament... També es presentaran les unitats militars
recreades —uniformitat, armament, rondes, patrulles...— i
es recrearan escenes quotidianes de l’època—fabricació de
bales, espelmes... La música no hi faltarà. Trabucaires de
L’Hospitalet, la Colla d’en Jaume Duran. Reproducció d’escenes de la vida quotidiana de L’Hospitalet del 1700.

De 13 a 14 h
Recreació teatralitzada dels fets de 1713
1ª escenificació
22 juny 1713: signatura del Conveni, entre el comte de
Königsegg (en representació del lloctinent Starhemberg,
comandant en cap de les forces de l’arxiduc Carles III a
Catalunya), i el marquès de Ceva Grimaldi (representant del
duc de Pòpuli, comandant en cap de l’exèrcit de Felip V).
Posteriorment, lectura de Conveni.
2a escenificació
9 juliol 1713: ban de Junta de Braços. Declaració de
Guerra a ultrança i lectura.
3a escenificació
Lleva de voluntaris per a l’exèrcit de Catalunya.

A les 14 h
Salves d’honor i clausura de la jornada

ACTIVITAT FAMILIAR A partir de les 11 h

Com vivien i a què jugaven els infants del 1714?
Tots els infants han viscut de la mateixa manera al llarg de
la història? Han tingut les mateixes joguines?
Us proposem venir al Museu per tal de descobrir a què jugaven els nens i les nenes de L’Hospitalet al segle XVIII.

Museu de L’Hospitalet

Activitat gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia
(93 403 61 10 o cultura.museu@l-h.cat). Nens i nenes a
partir de 5 anys i acompanyats d’un adult. El període
d’inscripció s’obrirà 15 dies abans.

Telèfon d’informació: 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat
www.museul-h.cat/
Segueix-nos a:
Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
I la col·laboració de:
TRO, Coordinadora d’Entitats de Foc de L’Hospitalet
Miquelets de Catalunya

Amb el suport de:

