Explora LH
App
App disponible per a Android i iOS
L'aplicació Explora LH és un projecte obert a qualsevol persona, entitat o centre
educatiu interessat a descobrir L’Hospitalet d'una manera diferent.
Es poden dissenyar i crear tota mena d'escenaris que formaran els diferents itineraris
culturals, històrics, mediambientals, educatius o d'oci dels barris de L’Hospitalet.
Mitjançant la creació d'escenaris geolocalitzats a la plataforma web Educatingcity.com,
els usuaris d'Explora LH podran recórrer la ciutat a través de mapes amb punts d'interès,
rutes, jocs de pistes i de preguntes.

Explora, descobreix i juga amb l’APP
Descàrrega l'app, orienta't amb l'ajuda de la brúixola o sense i comença a explorar
L’Hospitalet! Hi ha una infinitat de possibilitats!
-

-

Història i Patrimoni
Medi Ambient i Salut
Igualtat
Educació i Camins Escolars

Registra’t i crea nous continguts
Registra't a la plataforma web EducatingCity.com i crea escenaris geolocalitzats amb
punts d'interès, rutes, jocs de pistes i de preguntes!
________________________________________________________________________
Iniciativa, impulsada per la Regidoria de Govern d’Innovació Social de l’Ajuntament de L’Hospitalet en col·laboració
amb la Fundació Itinerarium.

Explora LH
RUTES D’HISTÒRIA I PATRIMONI

L'Hospitalet industrial
Fins al segle XVIII L’Hospitalet era un poblet de producció agrícola i
artesanal. A finals del segle XIX arriba la primera màquina de vapor a
L’Hospitalet, que provocà una gran expansió en aquestes terres, no
només de fàbriques sinó també d’habitatges.

Ruta de les dones de L’Hospitalet
La Història s’ha escrit tradicionalment en termes masculins, fet que ha
provocat l’exclusió i la invisibilitat de les dones en tots els camps de la
vida quotidiana. Aquest itinerari és una passejada pel barri de Santa
Eulàlia per conèixer les dones que van viure a L’Hospitalet en temps
passats.

Ruta Vila Vella
El recorregut per la Vila Vella de L’Hospitalet permet endinsar-nos en
els orígens agrícoles de la ciutat d’època medieval i moderna, que res
té a veure amb el que actualment és la ciutat. Probablement hi has
passat i passejat moltes vegades però...T’has fixat bé?

Ruta antifranquista barris Collblanc i La Torrassa
Amb aquesta ruta volem donar a conèixer com es va anar creant una
consciència de barri i de classe que van jugar un paper extraordinari
en l’oposició al règim franquista. Coneixerem alguns dels espais que,
conservant o canviant la fesomia, van ser escenari d’aquestes accions,
descobrint i aprenent coses que potser et sorprendran.

Ruta Quico Sabaté
Itinerari pel barri del Centre en el qual es recorreran els principals
escenaris de la vida i les accions del cèlebre guerriller antifranquista,
l'anarquista hospitalenc, Quico Sabaté.

