 Mònica Sesma Siuraneta: Els llegats i donacions de particulars a l’Arxiu Municipal
de Lleida.
 Eduard Trepat Deltell: La pedra seca al municipi d’Alcanó, història d’un inventari.
 Carlos Ángel Rizos Jiménez: Trece poemas que el Colegio de Sn. Ignacio de Lérida
dedica a la Iglesia de Belén (Barcelona).
 Judith Mellado Ganau: La Dama dels clavells: Antònia Ferreras, de Lleida al Museu
del Prado.
 Josefina París Mor: Els pobles del Segrià desprès de la guerra del Francès (18081814).
 Zenith Escolà Gateu: Estudi sobre la mortalitat infantil a Lleida entre els anys 1869
i 1872.
 Quintí Casals Bergés: El Segrià a Estudi, definició de l’espai i la seva gent.

Les jornades El Segrià a Estudi són una trobada on investigadors i estudiosos
exposaran públicament els seus treballs sobre la comarca del Segrià. L’acte vol ser
una comunió de totes les persones que tinguin algun interès, siguin estudioses o
no, en la realitat comarcal del Segrià, des de qualsevol punt de vista (social, cultural,
territorial, mediambiental, etc.). Conèixer la història de la comarca, la seua parla,
els seus escriptors, les seues festes i costums, la composició de la seua societat, la
vegetació que li és pròpia, la fauna, el seu territori, la geologia o la geografia són
temes interessants i imprescindibles per aprofundir en el coneixement de casa
nostra.










Iolanda Enjuanes Alzuria i Guillem Roca Cabau: Francesca de Fillac, assassinada
pel seu marit: Anàlisi d’un procés criminal del segle XIV.
Patricia Rocha Antonelli: La immigració d’argentins/nes a Lleida i el seu capital
social.
Esteve Valls Alecha: El lleidatà, un parlar en recessió. Aspectes fonètics i
fonològics.
Felip Gallart Fernàndez i Vicent Lladonosa Giró: Jaume Nuet Ribé, el segon comte
de Torregrossa.
Esperança Casas Díaz: Recull toponímic del municipi d’Aitona.
Iolanda Enjuanes Alzuria i Marc Sans: Les fonts viatgeres, la font de les Piques
com a exemple dels moviments de les fonts monumentals de Lleida.
Andreu Moya i Garra: La Casera, una séquia andalusina del segle XI al mirador
de Rufea (Lleida).
Josep Varela: Domènec de Miguel, aranés, director de la Normal i espiritista.

L’acte és obert a tothom prèvia inscripció a cec.segria@gmail.com .
Cal especificar si us quedareu a dinar.










Jacinto Bonales Cortés: La xarxa viària principal al Baix Segrià (segles XI-XVIII).
Ariadna Serra Garra: Quan el meu poble va deixar de ser-ho?
Rubén Aragüés Paco i Jaume Terés Armillas: Antecedents històrics de l'edifici de
l’antiga Audiència.
Leonard Jové i Vidal: La formació del cos de bombers de Lleida a mitjans del
segle XIX.
Santi Arbós Gabarró: Els estrangers a la Lleida de finals del XVIII.
Sandro Machetti Sánchez : Sobre el significat del monument a l’Alcalde Fuster
de Miquel Blay.
Miriam Roma García: Memòria i gènere, la repressió franquista a través de les
almenarenques Maria Castellnou i Maria Bendicho.
Joan-Ramon González Pérez: Panorama diacrònic de les fortaleses del Segrià.

No t’oblidis de fer-te soci del CECS!

*Cal reserva prèvia
Segueix-nos a les xarxes socials
centrestudiscomarcalsegria.wordpress.com/apuntat-al-cecs/

