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RECS HISTÒRICS: PAGESIA, HISTÒRIA I PATRIMONI 

IX CONGRÉS SOBRE  
SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL    

 Alguaire, 20 a 22 d'octubre de 2016 
 

http://www.sistemesagraris.udl.cat 

 
Segona circular (febrer  de 2016) 

 
 

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 entorn de l’aigua de reg.   
2. Els marcs institucionals entorn dels recs històrics.   
3. El patrimoni arqueològic, paisatgístic i cultural.  

Vegeu-ne una explicació més detallada a la primera circular. 
 

Calendari: 
Les propostes de comunicació –títol, autor, resum i direcció postal i electrònica- s’han 
d’enviar al Comitè Científic, preferentment abans del 15 d’abril 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.  
 

Departament d’Història 

http://www.sistemesagraris.udl.cat/
http://www.sistemesagraris.udl.cat/IX-Recs%20historics.htm
http://www.sistemesagraris.udl.cat/IX-Recs%20historics.htm
mailto:sistemesagraris@historia.udl.es
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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 preferentment abans de l’1 de 
juliol de 2016  en l’adreça electrònica esmentada en format word segons el format que 
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). 
 

Programa: 
dijous 20 d’octubre de 2016 

 
11,00 Lliurament d’acreditacions i documentació. 
12,00 Conferència inaugural. 
La huella hídrica de la agricultura 

Vicente Pinilla Navarro, professor d’Història Econòmica de la Universitat 
de Zaragoza. 

 
16,00 Sessió 1. Les relacions socials i econòmiques entorn de l’aigua de 
reg.   
Entre l'Estat i la comunitat: els regadius mediterranis al segle XIX. 

Salvador Calatayud Giner, professor d’Història Econòmica de la 
Universitat de València. 

Pagesos sarraïns i senyors feudals: conflictes entorn de la sèquia Major d'Aitona 
i Seròs. 

Marta Monjo, arqueòloga territorial, Departament de Cultura, Generalitat 
de Catalunya. 

La posada en explotació del Canal d'Aragó i Catalunya, 1906-1936. 
Josep Joan Mateu González, professor d'història, Departament 
d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 

 
divendres 21 d’octubre de 2016 
 
9,30 Sessió 2. Els marcs institucionals entorn dels recs històrics.   
Gestionar la irregularitat hídrica. Flexibilitat operativa i complexitat organitzativa 
a la sèquia de Montcada (Horta de València) durant els segles XIII-XIX. 

Tomàs Peris Albentosa, professor d’Història, Departament 
d’Ensenyament, Generalitat Valenciana. 

Gestió de sistemes hidràulics rurals a al-Andalus i la seva subversió després de 
la conquesta feudal. El cas de les Illes Balears. 

Helena Kirchner Granell, professora d’història medieval de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 
16,30 Sessió 3. El patrimoni arqueològic, paisatgístic i cultural. 
El patrimoni arqueològic, paisatgístic i cultural a Catalunya: problemes, polítiques 
i realitats. 

mailto:ajuntament@alguaire.ddl.net
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A més de les comunicacions que es presentin, hi haurà la participació 
d’associacions de defensa dels recs històrics i el seu patrimoni. 
 
dissabte 22 d’octubre de 2016 
 
9,30 Treball de camp sobre la sèquia de Fontanet i sèquia de Torres de 
Segre a càrrec del grup HortaRiu de l’Ateneu Popular de Ponent. Coordinació: 
Xavier Esterri, Ateneu Popular de Ponent. 
 
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 
 
 

 
 

 

 

 


