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POBLAMENT, TERRITORI  I  HISTÒRIA RURAL  

VI CONGRÉS sobre 

Sistemes agraris, organització social i poder local  

  26 i 27 d’abril del 2007  
 

Primera circular (maig 2006) 
  
A la primavera del 2007 farem el VI Congrés sobre Sistemes agraris, organització 
social i poder local. En aquesta ocasió es vol reflexionar sobre les transformacions que 
l’activitat de les societats humanes ha significat sobre el territori: el poblament i les 
formes d’ocupació i de gestió –privada i col·lectiva- del territori. 
El nostre congrés s’estructura en dues sessions. 
 
Sessió 1 Poblament, territori  i  història rural 
 
Trobem els orígens del poblament actual sobretot a l’edat mitjana, des del moment en 
què es crearen els pobles oberts o emmurallats, fins a l’etapa de creació dels pobles 
de sagrera o castrals, i fins als anys en què es bastiren les vilanoves. Per entendre el 
poblament d’un territori, alhora cal tenir present la diferent importància que tenia el 
poblament concentrat, semidispers o totalment dispers (masos), i les transformacions 
que hi va haver al llarg dels segles. Tots aquests canvis en el poblament, que han 
tingut una gran repercussió en la història, anaren acompanyats d’importants 
modificacions en l’organització del territori. Cal tenir també present que la morfologia 
dels pobles, les formes de poblament i les característiques de l’àrea d’influència dels 
llocs habitats van canviar sovint al llarg de les edats moderna i contemporània, a 
mesura que calgué una adaptació a unes noves realitats econòmiques i socials. 
  
En aquesta sessió es volen debatre aportacions que incideixen en dues línies de 
recerca concretes, emmarcades en el context català, dels Països Catalans, i de les 
diverses societats espanyoles i europees.  
 
Els treballs poden abordar dos tipus de comunicacions: 
 
a. Comunicacions de contingut metodològic. 
 
b. Estudi de casos sobre poblament i territori en societats en transformació, 
especialment de l’àmbit dels Països Catalans, d’Espanya i d’Europa. 
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Sessió 2  Masos i poblament a la Catalunya Nova  
 
En aquesta sessió es vol aprofundir en les formes d’ocupació de l’espai i de poblament 
a la Catalunya Nova. En paraules del ponent de la sessió, Llorenç Ferrer Alòs, 
professor de la Universitat de Barcelona, es tracta d’aprofundir en el coneixement de la 
geografia dels masos a la Catalunya Nova, els orígens, la seva evolució, la toponímia, 
l'organització productiva, el sistema hereditari, etc. I en aquells llocs on el mas no 
sembla que existís, voldríem preguntar-nos si la lògica de l'explotació agrària era igual 
o diferent a la del mas clàssic de la Catalunya Vella. En síntesi es tracta d'aprofundir 
en les semblances i diferències del món rural de la Catalunya Vella i la Catalunya 
Nova. 
 
Les nostres trobades tenen ja una dilatada experiència, han comptat amb la 
participació de significats historiadors, són publicades regularment per l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida – copatró del Patronat Josep Lladonosa- i 
han estat citades a bastament per diversos treballs acadèmics. Els cinc encontres 
anteriors han girat al voltant dels béns comunals, les solidaritats pageses, el control 
social i la vida quotidiana, les fires i mercats i les condicions de vida, sempre tenint 
com a marc de referència el món rural. 
 
Disposem de la pàgina www.sistemesagraris.udl.cat  on anirem donant informació 
sobre aquest congrés, així com sobre els anteriors.  En la mesura que sigui possible, 
agrairem la ubicació d’enllaços a la nostra pàgina des d’aquelles dels vostres centres 
de treball que hi tinguin relació. Des d’aquesta pàgina es pot obtenir informació sobre 
les actes anteriors i dades per tal d’accedir a l’editorial. 
 
Les propostes de comunicació –títol, autor, resum i direcció postal i electrònica- s’han 
d’enviar al Comitè Científic, preferentment abans del 31 de gener de 2007, a la 
següent adreça de correu electrònic: 
 
sistemesagraris@historia.udl.es 
 
 
Comitè Científic : 
 
Coordinació científica  del Sisè Congrés: Jordi Bolòs Masclans i Enric Vicedo Rius 
(coordinador general). 
 
Carme Agustí Roca, Ignasi Aldomà Buixadé, Jaume Barrull Pelegrí, Joan J. Busqueta 
Riu, Llorenç Ferrer Alòs, Antonieta Jarne Mòdol, Manuel Lladonosa Vall-llebrera, 
Conxita Mir Curcó 
 
 
Adreça postal: 
 
Poblament, territori i història rural 
Universitat de Lleida 
Departament d’Història (despatx 2.14.1) 
Plaça Víctor Siurana, 1 
25003 LLEIDA 
 
 


