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El vuitè congrés sobre Sistemes agraris, organització social i poder local es planteja en 
aquesta ocasió la problemàtica relativa a les indústries en el món rural des de les 
etapes medievals fins l’actualitat. El congrés es divideix en tres sessions: la primera 
relativa a les societats preindustrials i la segona abastarà l’etapa contemporània. En 
aquestes dues sessions es poden presentar comunicacions. La tercera sessió tindrà 
un format de seminari i farà referència a la industrialització contemporània a les terres 
de Lleida, fent especial esment a la zona del Segrià Nord. Aquesta sessió anirà 
acompanyada d’una exposició fotogràfica sobre la indústria en aquesta àrea de la 
Catalunya agrària. El congrés, com és habitual, inclou una sessió de treball de camp 
que ens permetrà conèixer la Catalunya occidental i es visitaran algunes de les 
indústries.  
 
Les línies d’estudi que proposem –i que només presentem per separat a efectes 
expositius-  són les següents: 
 
1. L’anàlisi de l’origen, la localització, el desenvolupament i la crisi de les indústries 

característiques del món rural medieval i modern. Ens referim als molins fariners i 
oliers, paperers i drapers (els batans) moguts per rius, sèquies o per l’aigua 
canalitzada fins la introducció de l’electricitat; a les indústries relacionades amb els 
aprofitaments de recursos naturals tals com boscos, recursos miners (per exemple, 
la farga en la producció de ferro), deus, salines; les indústries domèstiques 
tradicionals (elaboració d’estris diversos, càntirs, sabons, espardenyes, cistells, 
productes de fusteria, seda, teixits diversos) i les de caràcter protoindustrial 
vinculades al capital comercial.  
 

2. Semblantment, interessa l’estudi de les indústries creades durant l’etapa 
contemporània des de l’inici de la industrialització, que tenen una natura clarament 
capitalista, una tecnologia nova i que poden aprofitar recursos energètics nous, a 
més dels tradicionals. Indústries farineres, sucreres, hidroelèctriques, mineres, 
tèxtils i un llarg etcètera. 
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3. Per a una determinada societat pagesa, caldrà avaluar l’impacte que aquestes 

activitats industrials tenen en les condicions de vida de la població. Interessen tant 
els estudis de curta durada com aquells que plantegen etapes més llargues per 
avaluar la dinàmica històrica de les societats pageses i els recursos derivats de la 
indústria. Els estudis de caràcter comarcal i els de caràcter local que mostrin una 
dinàmica general o bé una singularitat a nivell comarcal o regional poden contribuir 
a caracteritzar les diverses geografies i facilitar el debat en les sessions del 
congrés. 
 

� 
 
 
Els congressos sobre Sistemes agraris, organització social i poder local tenen ja una 
dilatada experiència, han comptat amb la participació de reconeguts historiadors, 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 set 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 i, en l’últim congrés, sobre la família pagesa i l’economia 
rural. 
  
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 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. 
 
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 2013, a la 
següent adreça de correu electrònic: 
 

sistemesagraris@historia.udl.cat 
 
A l’inici dels mesos d'octubre, novembre i desembre de 2012, i de gener, febrer i març 
de 2013 es comunicarà l'acceptació de les comunicacions rebudes. 
 
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 del 31 de 
maig de 2013, en l’adreça electrònica esmentada en format word. No s’acceptaran 
documents en format PDF. A partir de l’1 de juliol de 2013 es comunicarà per correu 
electrònic si el treball és acceptat. Les comunicacions acceptades estaran disponibles 
en la web del congrés a partir del 15 de juliol de 2013. 
 
Durant el segon trimestre de 2013 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, Josep Forns Bardají, Antonieta Jarne Mòdol, Joan J. Busqueta Riu, 
Manuel Lladonosa Vall-llebrera, Conxita Mir Curcó, Antoni Passola Tejedor i Joan 
Sagués Sanjosé. 
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