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Primera circular (març de 2018) 

 
El desè congrés sobre Sistemes agraris, organització social i poder local  té per objectiu posar 

en comú les recerques relatives als cultius i la producció ramadera que han fet les societats des 

de situacions d’autoconsum fins l’especialització, passant per les diverses situacions 

intermèdies. Com en anteriors congressos, apostem per la transversalitat analítica. Per tant, els 

cultius, l’especialització i els mercats han d’estar ubicats en els contextos històrics, des de l’edat 

mitjana fins els nostres dies. 

 

El congrés està organitzat en tres sessions, l’organització temàtica de les quals pot facilitar la 

presentació d’estudis de llarga durada en què s’intenta mostrar els canvis entre etapes 

cronològiques diferents. Les tres sessions giren entorn de: 

 

1.  Els cultius en les etapes històriques medieval i moderna en què les economies 

agràries són de base orgànica. Cultius i rotacions. Bestiar de corral i ramats 

transhumants. Les aportacions agronòmiques andalusines. Els nous paisatges agraris 

després de la conquesta cristiana. Els nous cultius de fora Europa. Agricultura 

d’autoconsum i especialitzacions locals i comarcals. Les transformacions industrials 

dels productes. Mercats locals i de llarga distància. Les rutes comercials. 

 

2.   Els cultius i mercats a l’edat contemporània. La ramaderia i la millora en 

l’alimentació. Cultius i dieta. L’impacte de la industrialització en la pràctica agrària. Les 

noves formes de comercialització: de l’empresa privada a les cooperatives. 

L’especialització en un context internacional. Les formes centralitzades de distribució 

dels productes agraris. Distribució de cultius i nous sistemes de transport. 

 

3.  Les noves formes d’agricultura i ramaderia. En aquesta sessió es vol comptar amb la 

presència d’experiències en la recuperació de varietats tradicionals, en l’agricultura 

ecològica i en l’elaboració i distribució de productes artesans. 
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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 nou 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, la indústria al món rural, i en el darrer congrés sobre els recs històrics, les 

actes del qual tenen prevista la seva publicació abans de l’estiu. 

  

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 durant el mes d’octubre d’aquest any i en la 

qual es donarà a conèixer el programa 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 de l’1 de novembre de 2018, en el format que s’indica 

a la pàgina d’aquest congrés http://www.sistemesagraris.udl.cat/X-Cultius.html 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 fins el 31 de gener de 2019  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 de l’ 1 de març de 2019. La transformació a aquest 

format serà realitzat per l’organització del congrés. 

 

A partir del 15 de febrer de 2019 es podrà fer la inscripció a la Secretaria del Congrés, ubicada a 

l’Ajuntament d’Alguaire (telèfon 973-756006; correu electrònic: ajuntament@alguaire.cat). 

 

Comitè Científic: 

 

Enric Vicedo Rius (coordinador), Ignasi Aldomà Buixadé, Jaume Barrull Pelegrí, Jordi Bolòs 

Masclans, Llorenç Ferrer Alòs, Antonieta Jarne Mòdol, Joan J. Busqueta Riu, Manuel 

Lladonosa Vall-llebrera, Conxita Mir Curcó, Antoni Passola Tejedor, Tomàs Peris Albentosa, 

Enric Saguer Hom i Joan Sagués Sanjosé. 
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