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DIARI DE L’HOSPITALET 16 de setembre del 2013
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Memòria. Comença el tricentenari del Conveni de L’Hospitalet, l’únic tractat internacional que porta el nom del municipi

La ciutat rememora els
fets històrics del 1713

E

l 22 de juny del 1713, un any
abans de la fi de la Guerra
de Successió, dos repre
sentants del bàndol dels
Àustries i dos de la banda felipista
van signar en un lloc no conegut de
la ciutat el Conveni de L’Hospitalet.
Aquest document és l’únic tractat
internacional que porta el nom de
la ciutat i va determinar l’evacuació
de les tropes aliades de Catalunya,
Mallorca i Eivissa, que van passar a
mans dels Borbons, com marcava el
Tractat d’Utrech. Era el principi de la
desfeta del 1714.
Han passat 300 anys i L’Hospi
talet vol donar a conèixer entre la
ciutadania aquest document. Des
prés de la conferència inaugural
dels actes, que va tenir lloc al juny, i
de la Diada de l’Onze de Setembre,
aquest mes comencen les activi
tats previstes: una exposició sobre
el document que inclou l’original
portat de l’Arxiu de Simancas, con
ferències, presentació de llibres i
activitats lúdiques obertes a la ciu
tadania per recrear L’Hospitalet del
1713. En les activitats programades
col·laboren diverses entitats de la
ciutat, com el Centre d’Estudis, Tres
Quarts per Cinc Quarts, Rubicón,
Tro i els Trabucaires de L’Hospitalet,
entre d’altres. y
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Tot el programa: www.museul-h.cat

acte institucional: un onze de setembre solidari

D

Exposició
yyy El Conveni de
L’Hospitalet. Del 26 de
setembre al 12 de gener del
2014. L’Harmonia. Plaça de
Josep Bordonau, 6.
Conferències
yyy 26 de setembre, 20h.
Catalunya i la Guerra de
Successió en el context
internacional. L’Harmonia.
Plaça de Josep Bordonau, 6.
yyy 3 d’octubre, 19h.
El Conveni de L’Hospitalet
del 1713: l’anunci de la
desfeta. L’Harmonia. Plaça
de Josep Bordonau, 6.
yyy 17 d’octubre, 19h.
La Guerra de Successió: un
punt d’inflexió en la història
de Catalunya. L’Harmonia.
Plaça de Josep Bordonau, 6.
yyy 14 de novembre, 19h.
Las lecciones del Tratado de
Utrecht. Centre Cultural la
Bòbila. Plaça de la Bòbila, 1.

Els portaveus municipals i l’alcaldessa durant l’ofrena institucional de la Diada Nacional de Catalunya

La celebració de la Diada de l’Onze de Setembre
ha estat un dels primers actes d’aquesta tardor per
commemorar el tricentenari del Conveni de L’Hos
pitalet que, a més, enguany va tenir una vessant so
lidària amb la recollida d’una tona d’aliments per al
Banc d’Aliments de la Creu Roja de L’Hospitalet.
La tradicional ofrena floral al monument a Rafael
Casanova es va veure afectada per la pluja que va
obligar suspendre alguns dels actes previstos. La
cerimònia va començar amb l’actuació de l’orquestra

de ministrils de l’Escola de Música de L’Hospitalet,
dirigida per Eduard Casals, que va interpretar peces
tradicionals catalanes originàries del Principat (Dolors de Munt), les Illes Balears (Jaleo de Ferreries) i
el País Valencià (Cercaviles de Bocairent).
L’homenatge a la senyera va donar pas a l’ofrena
floral en la qual van participar unes 200 entitats i
formacions polítiques de la ciutat. L’acte va finalitzar
amb la galejada dels Trabucaires i una ballada de
sardanes.

pecialista en la figura del conseller
en cap de la Generalitat el 1713,
Rafael Casanova, i per Clara Jáu
regui, investigadora de L’Hospitalet.
A l’Harmonia podrem conèixer
el Conveni, el seu context històric,
les conseqüències de la Guerra de
Sucessió i com era L’Hospitalet a
principi del XVIII. Els diumenges a
les 12 hores hi haurà visites guia
des per a grups. y

yyy 28 de novembre, 19h.
Catalunya i Espanya al
segle XIX: una evolució en
paral·lel? Centre Cultural la
Bòbila. Plaça de la Bòbila, 1.
yyy 12 de desembre, 19h.
L’esperança truncada, la
República i la Guerra Civil.
Plaça de Josep Bordonau, 6.
Activitats de carrer
yyy 29 de setembre, 10h.
El joc del 1713.
yyy 20 d’octubre, 10h.
L’Hospitalet del 1713.
Reconstrucció històrica.

El document viatja de
Valladolid a Catalunya
el 26 de setembre al 12 de
gener de l’any vinent, l’Har
monia exposarà l’original del
Conveni de L’Hospitalet, cedit per
l’Arxiu de Simancas per al tricente
nari de l’únic tractat internacional
signat a la nostra ciutat.
La mostra, que inclou diversa
documentació sobre l’època, està
comissariada per Carles Serret,
director de l’Arxiu de Sant Boi i es

el programa

yyy 3 de novembre
Visita a la casa de Rafael
Casanova a Sant Boi.
Biblioteques de L’H
yyy Guia de lectura dels fets
històrics i el debat actual.
yyy Presentació de llibres
sobre el 1714, amb la
presència dels autors.

Facsímil del Conveni de L’Hospitalet editat pel tricentenari

yyy Contacontes ambientat a
L’Hospitalet de 1713.

