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Primera circular (setembre de 2015)  

 
El novè congrés sobre Sistemes agraris, organització social i poder local  té per 
objectiu posar en comú les recerques relatives als recs i les societats pageses, de 
manera especial des de l’edat mitjana, tot i que poden presentar-se treballs d’etapes 
històriques anteriors. 
El congrés està organitzat en tres sessions temàtiques que intenten abordar el conjunt 
de processos relacionats amb l’aigua i la societat i l’economia humanes. L’organització 
temàtica del congrés facilita la presentació d’estudis de llarga durada en què s’intenta 
mostrar els canvis entre etapes cronològiques diferents. Les tres àrees temàtiques 
són: 

1. Les relacions socials i econòmiques en torn de l’aigua de rec. En aquesta 
sessió es tracta d’analitzar prioritàriament el paper del regadiu en la 
configuració dels sistemes productius i de les societats que els posen en 
marxa. Parcel·lació, xarxa de camins, sistema de distribució de l’aigua. La 
interacció entre les economies de secà –que poden proveir de fems en moltes 
etapes històriques-, amb els horts i les terres campes de regadiu. Els cultius i 
les rotacions. Les formes de fertilització, la transhumància, les eines,.... La 
sessió està dirigida fonamentalment a l’aigua per al rec, per la qual cosa els 
estudis han d’estar dirigits a aquest objectiu, essent el tema de la mòlta o 
d’altres activitats productives un element secundari i complementari en cas de 
que es cregui necessari incorporar. 
 
2. Els marcs institucionals en torn dels recs històrics. L’objectiu fonamental és 
l’anàlisi de les institucions que donen entitat a les societats i economies de 
regadiu. Des de les formes de la propietat i de l’ús de la terra a la propietat i l’ús 
de l’aigua tant si es fa mitjançant normes no escrites consuetudinàries com si 
es generen reglaments i institucions com juntes o comunitats que els avalen. 
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En la mesura que sigui possible es tracta de presentar treballs d’història 
comparada per tal d’establir les similituds i diferències del funcionament 
institucional de sistemes de rec de zones agrooecològiques equivalents i les 
raons del canvi quan es comparen períodes històrics diferents per a un mateix 
rec. 
 
3. El patrimoni arqueològic, paisatgístic i cultural. En aquesta sessió 
s’analitzarà el patrimoni arqueològic en relació al regadiu i als aprofitaments 
industrials associats (assuts, sèquies, molins, i altres estructures productives) i 
la necessitat de la seva conservació; la conservació dels paisatges dels recs 
històrics en front de les transformacions actuals del territori; així com la 
preservació de paisatges de secà davant de nous processos d’introducció del 
rec. Al voltant de les economies de rec s’han anat creant diverses 
construccions culturals, des dels poemes andalusís als nous espais de lleure 
amb una finalitat didàctica, passant per aplecs, festes de l’aigua, novel·les, 
poesia, literatura de viatges, música, fotografia i pintura. 
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Els congressos sobre Sistemes agraris, organització social i poder local tenen ja una 
dilatada experiència, han comptat amb la participació de reconeguts historiadors, 
geògrafs i antropòlegs, són publicats regularment per l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la 
Diputació de Lleida – copatró del Patronat Municipal Josep Lladonosa d’Alguaire- i han 
estat citats a bastament per diversos treballs acadèmics, i ressenyats en revistes 
especialitzades. Les vuit trobades anteriors han girat al voltant dels béns comunals, les 
solidaritats pageses, el control social i la vida quotidiana, les fires i els mercats, les 
condicions de vida, el poblament i el territori, sobre la família pagesa i l’economia rural; 
i, en l’últim congrés, la indústria al món rural, les actes del qual tenen prevista la seva 
publicació en aquest quadrimestre. 
  
En la pàgina www.sistemesagraris.udl.cat anirem donant informació sobre aquest 
congrés, i es pot consultar la relativa als anteriors.  En la mesura que sigui possible, 
agrairem la difusió d’aquesta circular i la ubicació d’enllaços a la nostra pàgina. Des 
d’aquesta pàgina es pot obtenir informació sobre les actes anteriors i dades per tal 
d’accedir a l’editorial. 
 
La segona circular serà publicada en la pàgina web abans d’acabar aquest any i en la 
qual es donarà a conèixer el calendari de l’activitat així com el nom del professorat 
invitat a cada sessió. 
 
Les propostes de comunicació –títol, autor, resum i direcció postal i electrònica- s’han 
d’enviar al Comitè Científic, preferentment abans del 29 de febrer de 2016, en el 
format que s’indica a la pàgina d’aquest congrés http://www.sistemesagraris.udl.cat/IX-
Recs%20historics.htm  a la següent adreça de correu electrònic: 
 

sistemesagraris@historia.udl.cat 
 
En les tres setmanes següents a haver confirmat al/a la comunicant la recepció de la 
proposta es comunicarà l’acceptació o no.  
 
La comunicació completa, d’una extensió aproximada de 24 pàgines de 2.400 
caràcters, i incorporant notes i els elements gràfics, s’ha de lliurar abans de l’1 de juliol 
de 2016  en l’adreça electrònica esmentada en format word segons el format que 



 
 

3 
 

s’indica a la pàgina web del congrés. No s’acceptaran documents en format PDF. En 
les tres setmanes següents a haver confirmat al/a la comunicant la recepció del text de 
la comunicació s’informarà per correu electrònic si el treball ha estat acceptat. Les 
comunicacions acceptades estaran disponibles en format pdf en la web del congrés a 
partir del 15 de setembre de 2016. La transformació a aquest format serà realitzat per 
l’organització del congrés. 
 
Durant el segon trimestre de 2016 s’informarà sobre la inscripció que s’haurà de fer a 
la Secretaria del Congrés, ubicada a l’Ajuntament d’Alguaire (telèfon 973-756006; 
correu electrònic: ajuntament@alguaire.ddl.net). 
 
 
Comitè Científic : 
 
Enric Vicedo Rius (coordinador), Ignasi Aldomà Buixadé, Jaume Barrull Pelegrí, Jordi 
Bolòs Masclans,  Antonieta Jarne Mòdol, Joan J. Busqueta Riu, Manuel Lladonosa 
Vall-llebrera, Conxita Mir Curcó, Antoni Passola Tejedor, Tomàs Peris Albentosa i Joan 
Sagués Sanjosé. 
 
Adreça postal: 
 
RECS HISTÒRICS: PAGESIA, HISTÒRIA I PATRIMONI 
Universitat de Lleida 
Departament d’Història  - Bústia Y5 
Plaça Víctor Siurana, 1 
25003 LLEIDA 
 
 
 
 
 
 
 


