
Museu de L’Hospitalet
Telèfon: 93 338 13 96 • Fax: 93 260 04 66
cultura.museu@l-h.cat • www.museul-h.cat

Carrer de Joan Pallarès, 38 

Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6

Horari de visita de les exposicions:
Laborables, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h
Els dilluns i festius, tancat
Entrada gratuïta

Carrer del Cobalt, 57, 3r pis
Telèfon: 93 403 29 10 • Fax: 93 403 29 11
arxiu@l-h.cat • www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal

Horari de consulta: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

 
Carrer de la Riera de l’Escorxador, 17 
Telèfon: 93 403 29 97 • cultura.memoria@l-h.cat

Horari d’obertura al públic:
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h • Els dijous, de 16 a 20 h
Horaris a concertar amb els centres docents. 
Entrada gratuïta

Secció de Patrimoni Cultural
Carrer de Joan Pallarès, 38
Telèfon: 93 338 13 96 • Fax: 93 260 04 66
cultura.patrimoni@l-h.cat

Per a més informació sobre les activitats educatives, adreceu-vos a la web 
de l’Àrea d’Educació i Cultura, a la nova edició de la Guia de programes i 
recursos de la xarxa educativa de L’Hospitalet. INTRO 2010-2011 
www.l-h.cat/81891_1.aspx?id=1

Per a més informació

AMPLIACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT D’ART

“COLOR, FORMA I VOLUM”. 
RETAULES DE L’ESGLÉSIA DE L’HOSPITALET
Planta primera

L’exposició estable de les 20 taules de fusta renaixentistes 
i barroques de l’antiga església parroquial de Santa Eulàlia de 
Mèrida, que es mostren a la primera planta des de 2009, es 
completaran amb un conjunt de 10 elements arquitectònics i 
escultòrics procedents de la façana de l’església, enderrocada el 
1936, instal·lats museogràficament en combinació amb les taules.
Inauguració: el dijous 2 de juny, a les 19.30 h

a l’Harmonia. Espai d’art. “Cel-obert” està formada per quinze 
fotografies digitals impreses sobre alumini. Aquest projecte mostra 
una de les darreres línies d’investigació plàstica desplegades per 
aquest inquiet i polifacètic artista, que desenvolupa la seva activitat 
creativa a L’Hospitalet: la fotografia plantejada en clau escultòrica, 
com un joc de forces net i meditat entre l’espai i el volum.
Inauguració: el dimarts 21 de juny, a les 19.30 h.

La Nit i el Dia del Museu amb motiu del 
Dia Internacional dels Museus 

“LA NIT DELS MUSEUS”
El dissabte 14 de maig, des de les vuit del vespre fins a la 
una de la matinada

20 h. Visita guiada a l’Harmonia

22 h. Concert: A trio of fretted instruments
Música anglesa per a violes i llaüt dels segles xvi i xvii. A càrrec 
del Byrd Consort (Clara Hernàndez, viola da gamba soprano; Santi 
Mirón, viola de gamba baixa; William Waters, llaüt renaixentista i 
viola da gamba tenor).

23 h. Visita guiada a l’Harmonia
Vine aquesta nit de portes obertes a l’Harmonia i descobreix 
aquest edifici del segle xvi i la seva exposició permanent “Color 
i forma. Retaules de l’Església de L’Hospitalet”, amb els retaules 
dels segles xvi i xvii procedents de l’antiga església parroquial 
de Santa Eulàlia de Mèrida. Un passeig nocturn per la història 
i l’art de la nostra ciutat. Podràs gaudir d’un concert de música 
renaixentista i barroca, és a dir, de l’època dels retaules, a càrrec 
del grup de corda de cambra Byrd Consort.

MOSTRA TEMPORAL

LA JOIA DEL MUSEU 
Del 14 de maig al 24 de junyh
Museu de l’Hospitalet. Casa Espanya. Espai d’història 
Museu de l’Hospitalet. L’Harmonia. Espai d’art.

Mostra d’un objecte del fons del Museu que, normalment, els 
visitants no poden contemplar. Us convidem a veure la nostra joia. 
No us direm quina és. Descobriu-la vosaltres mateixos, la Nit dels 
Museus i els dies següents, a les dues seus del Museu.

ACTIVITATS DE L’EXPOSICIÓ 

Visita guiada i comentada per a públic familiar 
Diumenge, 10 de juliol, a les 12 h

A càrrec d’Schola Didàctica Activa, SL
Entrada gratuïta • Cal inscripció prèvia
Descobreix l’Harmonia, un edifici del segle xvi, i la seva exposició de retaules 
dels segles xvi i xvii procedents de l’antiga església parroquial de Santa Eulàlia 
de Mèrida, ara complementats amb un conjunt d’elements arquitectònics i 
escultòrics procedents de la façana de l’església.

EXPOSICIÓ TEMPORAL 

GUINOVART. “OBRA GRÀFICA: DE LA PLANXA AL 
PAPER”
Fins al 8 de maig
Planta baixa

L’exposició, produïda pel Centre d’Obra Gràfica Josep Guinovart, 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la Diputació de Barcelona, i 
comissariada per Maria Guinovart, està formada per una selecció 
de 29 obres de Josep Guinovart (1927-2007), entre les quals hi ha 
serigrafies, gravats i litografies. També es presenta una obra del 
fons d’art del Museu d’Història de L’Hospitalet.

EXPOSICIÓ TEMPORAL 

JORDI HOMAR: “CEL-OBERT”
Del 22 de juny al 25 de setembre
Planta baixa

La relació entre el buit i la forma és l’eix fonamental de “Cel-
obert”, la sèrie de Jordi Homar (Barcelona, 1960) que mostrem 

Jornades de portes obertes 
en el marc de les festes de primavera

El divendres 29 d’abril i el dissabte 30 d’abril, de 10 a 14 h 
i de 17 a 20 h, i el diumenge 1 de maig, de 10 a 14 h

Vine a conèixer Can Riera. Espai de memòria de L’Hospitalet, el 
nou equipament cultural especialitzat en la memòria democràtica 
i en la lluita antifranquista de la ciutat, que va obrir les seves 
portes el passat mes de febrer. La masia de Can Riera, totalment 
rehabilitada, està dotada d’un centre de documentació, acull 
l’exposició estable “L’Hospitalet segle xx” i té un seguit d’espais 
polivalents de consulta i activitats, amb una sala d’ordinadors i 
una de projeccions. Aquest nou equipament oferirà tallers, rutes 
i altres serveis i activitats als centres docents, a més d’altres 
activitats al públic en general, en el marc del nostre programa de 
memòria democràtica.

Programa de Memòria Democràtica
Sessions de cinema a Can Riera
El dijous 26 de maig, a les 18 h
Can Riera. Espai de memòria

Projecció de documentals o films de ficció relacionats amb la
Guerra Civil i el franquisme a Espanya (per programar). 

TAULA RODONA

“La lluita sindical i veïnal. El cas de La Farga”
El dimarts 14 de juny a les 19 h
Museu d’Història de L’Hospitalet. L’Harmonia. Espai d’art

Una de les mobilitzacions més emblemàtiques durant el tardo-
franquisme a L’Hospitalet fou la que s’organitzà al voltant de la 
fàbrica Altos Hornos de Catalunya, més coneguda com La Farga, 
caracteritzada, per una banda, pel moviment veïnal (Associació 
de Veïns i Veïnes de Sant Josep), que lluitava per traslladar 
les activitats contaminants fora nuclis urbans, i, per l’altra, pel 
moviment sindical, en defensa dels llocs de treball. Amb aquest 
acte, volem rememorar aquells fets amb alguns dels protagonistes 
d’aquella època.

Can Riera. Espai de memòria L’Harmonia. Espai d’artRuta catalana dels espais de la memòria 
antifranquista
El dissabte 4 de juny
El dissabte 2 de juliol

Després de l’èxit de les sortides que es van fer entre els anys 2008 
i 2010, estem preparant dues excursions més a espais museïtzats 
de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, amb la 
col·laboració del Pont de la Llibertat-Associació Antifranquista de 
L’Hospitalet (els llocs que es visitaran es concretaran properament). 
Les sortides es fan en autocar i duren tot el dia (s’hi inclou el 
dinar). Cal inscripció prèvia (amb pagament). Places limitades.

Altres serveis de la secció 
de Patrimoni Cultural
Beques L’Hospitalet de recerca 2011
Suport i col·laboració amb entitats
Difusió del patrimoni immoble de la ciutat i seguiment del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de L’Hospitalet
Cessió d’espais i sales de l’Harmonia per a reunions i actes.



Casa Espanya. Espai d’història Arxiu Municipal de L’Hospitalet

Oferta permanent de serveis educatius Rutes urbanes Programació d’activitats

abril - juliol de 2011
MUSEU DE L’HOSPITALET I CAN RIERA.   
ESPAI DE MEMÒRIA
Tallers, visites i rutes urbanes a grups escolars i entitats. S’han de 
concertar prèviament. Dossiers didàctics. A càrrec d’Schola Didàctica 
Activa SL i Tea Difusió Cultural.

RUTES URBANES
Ruta per la vila vella de L’Hospitalet
Ruta per L’Hospitalet industrial
Ruta urbana per L’Hospitalet de Puig i Gairalt, a Collblanc i la Torrassa
Rutes L’Hospitalet Antifranquista (Can Riera) NOVETAT
Quico Sabaté
Collblanc - la Torrassa
El Centre - Sant Josep 

VISITES URBANES
Descobreix la fàbrica Tecla Sala  
Coneixes la Remunta?
Coneixes l’Ajuntament?
Coneixes Can Buxeres? NOVETAT

CIUTADANES: RUTA DE LES DONES DE L’HOSPITALET  
Ruta 1. La vila vella i una gran fàbrica
Ruta 2. Les viles noves (1a part): de Santa Eulàlia a Bellvitge

TALLERS
Visita taller “Color i forma” (exposició dels retaules de l’església 
de L’Hospitalet, a l’Harmonia) NOVETAT
Jugar al carrer, com els avis 
Pantalons de pana, mitges de Lycra, minifaldilla… 
Vapors i bòbiles: la industrialització a L’Hospitalet 
L’atelier de l’artista: el gravat 
L’atelier de l’artista: el trencadís 
L’atelier de l’artista: el vitrall 
Taller d’escriptura  
Fem d’arqueòlegs  
Medievàlia  
Els primers humans  
Segle XVIII: temps de comerç i indústria  
Som romans?
Tallers de L’Hospitalet antifranquista (Can Riera) NOVETAT
Revolució a L’Hospitalet: la Segona República, lluita armada i 
lluita social; la Guerra Civil a L’Hospitalet; i addictes i resistents: el 
franquisme i l’antifranquisme a L’Hospitalet.
Activitat a les escoles (Can Riera) 
Documental L’Hospitalet dels anys 70. El final d’una dictadura (2007)
A càrrec de l’Associació El Pont de la Llibertat - L’Hospitalet Antifranquista
Projecció del DVD als centres docents, amb presentació i xerrada.

ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET
Tallers, visites i activitats adreçades a entitats, col·lectius i grups escolars. 
S’han de concertar prèviament. Dossiers didàctics. A càrrec de l’Arxiu.

Arxiu municipal. Ja ens coneixes? 
Visita comentada a les instal·lacions per tal de conèixer l’equipa-
ment, descobrir el patrimoni documental i sensibilitzar-se amb el 
coneixement de la història de la ciutat. 

Altres serveis de l’arxiu
Suport i assessorament als centres docents (fons local) per als 
treballs de recerca, i altres activitats de difusió i recerca. 

RUTES ADREÇADES AL PÚBLIC FAMILIAR
A càrrec d’Schola Didàctica Activa, SL
Assistència gratuïta, amb inscripció prèvia. Places limitades

Itineraris a peu guiats per la ciutat destinats a ampliar el coneixement 
sobre el passat i el present de L’Hospitalet, oferint a les famílies un 
nou recurs lúdic i de lleure els diumenges al matí per descobrir el 
patrimoni de la ciutat. Impulsat pel Museu d’Història de L’Hospitalet i 
Can Riera. Espai de memòria.

Els barris de la ciutat
La vila vella 
Visita guiada pel barri antic de la ciutat 
Diumenge, 26 de juny, a les 11 h
En el marc de la Festa Major del barri del Centre
Lloc de sortida: Museu d’Història de L’Hospitalet. Casa Espanya. Espai 
d’història

Les rutes de L’Hospitalet antifranquista
Ruta Quico Sabaté 
Itinerari pels barris del Centre i de Sant Josep en el qual es 
recorreran els principals escenaris de la vida i les accions del 
cèlebre guerriller antifranquista hospitalenc Quico Sabaté. 
Diumenge, 29 de maig, a les 11 h
Lloc de sortida: Museu de L’Hospitalet. L’Harmonia. Espai d’art 

Ruta L’Hospitalet antifranquista (Collblanc i la Torrassa)
Diumenge, 12 de juny, a les 11 h
Lloc de sortida: plaça de Guernica, davant de la Biblioteca Josep Janés 
(carrer del Doctor Martí i Julià, 33)

Ruta L’Hospitalet antifranquista (Centre i Sant Josep)
Diumenge, 17 de juliol, a les 11 h
Lloc de sortida: Museu de l’Hospitalet. L’Harmonia Espai d’art.

ACTE I CONCERT

ALPHA 63, FETS I LLEGAT
El divendres 29 d’abril, a les 19.30 h
En el marc de les festes de primavera
Museu de L’Hospitalet. L’Harmonia. Espai d’Art.

19.30 h. Acte de donació del fons documental del grup Alpha 63 
a l’Arxiu Municipal. Es tracta del fons consultat i mostrat a la 
exposició “Alpha 63, fets i llegat”, exhibida el 2010 a l’Harmonia.

20 h. Concert amb el títol Cant a l’amor, a càrrec del grup musical 
d’arrel tradicional Murai (Joan Miró, Núria Cervera, Toni Lledó), que 
interpretaran una selecció de cançons de música medieval catalana, 
música tradicional ibèrica, cançons d’autor i temes propis. 

L’ARXIU MOSTRA EL SEU FONS: 
EL DOCUMENT DEL MES
A partir del dia 15 de cada mes

Continuació del cicle en què s’exposen documents significatius 
dipositats a l’Arxiu Municipal de L’Hospitalet, amb una mostra 
presencial a les instal·lacions de l’Arxiu i virtual a la seva pàgina 
web. Se’n fa una selecció seguint criteris de representativitat, per 
tipologia o procedència, per tal de mostrar la potencialitat del fons. 
La presentació del document s’estructura en tres nivells: imatge 
del document, comentari arxivístic (descripció...) i contextualització 
històrica. Canvi de document: el dia 15 de cada mes.

EXPOSICIÓ TEMPORAL

“CONCURS FOTOGRÀFIC DEL CLUB MUNTANYENC 
DE L’HOSPITALET”
Del 17 al 30 de juny
En el marc de la festa major del barri del centre

L’exposició, realitzada pel Club Muntanyenc de L’Hospitalet, mostra 
les fotos presentades al concurs de fotografia de muntanya que 
organitza l’entitat.
Inauguració: el dijous 16 de juny a les 20.30 h

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR DEL CARRER DEL XIPRERET 
El divendres 17 de juny, a les 19 h

Com cada any, la Comissió de Festes del carrer del Xipreret 
organitza als jardins de Casa Espanya el pregó de la Festa Major 
del carrer.
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PATRIMONI
CULTURAL

MUSEU DE L’HOSPITALET
L’Harmonia - Casa Espanya 

CAN RIERA ESPAI DE MEMÒRIA

ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET


