
 

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.  

 

 

 

 
 Francesc Giral Royo, Circulació monetària en època ibèrica a les immediacions 

d’Iltirta. 

 Josep Varela, L´Escola Normal de Lleida al Segle XX: el problema dels edificis i el 

drama de les persones. 

 Francesc Closa Salinas, El moviment veïnal a finals dels anys vuitanta i principi 

dels noranta: entre la crisi i la redefinició. 

 Miriam Roma García, Clemència Berdiell, una vida dedicada a la pedagogia. 

 Felip Gallart Fernàndez i Josep Gallart Fernàndez, Les escoles d'Artesa de Lleida 

a través del temps. 

 Joan Ramon González Pérez, Panorama evolutiu dels temples parroquials del 

Segrià. 

 Mónica Sesma, Albert Barrufet i Iolanda Enjuanes, De l’enderroc de les muralles 

de la ciutat a l’obra d’en Josep Fontseré: Plànol Geomètric de Lleida. 

 



 

 
 Fabià Corretgé, Les vilesnoves segrianenques. 

 Carlos Ángel Rizos Jiménez i Matias López López, Magí Morera, traductor de 
Catul. 

 Judith Mellado Ganau, On són les dones artistes en els museus de Lleida? 

 Josefina París Mor, L’evolució urbanística d’Artesa de Lleida en la dècada dels 
50. 

 Zenith Escolà Gateu, Josep Borràs i Lluis: les seves últimes voluntats el 1863. 

 Josep Marfull Oromí, La figura de Pere Çavassèquia i els drets sobre l'aigua a la 
Lleida (s.XII-XIII). 

 Maria Montseny i Triquell, Creació d'un llenguatge escenogràfic a partir de 
referències estètiques d'àmbit territorial. 

 Felip Gallart Fernàndez i Vicent Lladonosa Giró, Joan Puñet, un militar 
d’Alguaire a la Guerra de Cuba. 

 

a càrrec de Josep Forns. 

 

 Albert Palau, Ramon Fontova Carles i Pau Plana Parés, El Ball de Cavallets de 
Lleida. Una història desconeguda. 

 Quintí Casals Bergés,  L’Escola Normal de Mestres de Lleida: les primeres 
directores fins a Pepita Uriz Pi (1885-1936). 

 Rut Albà i Montserrat Rocaginé Procés de creació de la marca turística: Segrià, 
Terra de Ponent. 

 Iolanda Enjuanes Alzuria i Guillem Roca Cabau, Anàlisis comparatiu de 
l'alimentació oferta a les autoritats visitants per la ciutat de Lleida durant els 
segles XVIII-XX. 

 Marc Macià Farré, Història dels videojocs a Lleida: una aproximació (1983-2015) 

 Patricia Rocha Antonelli, Identitats a Lleida. 

 Esteve Valls Alecha, Què se n’ha fet del lleidatà dels padrins? 

 Teresa Ibars Chimeno, El batre, la Mare de Déu i l’orella dreta. Un exemple de 
protoindustrialització a Lleida. 

 

 
 

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

  *Cal reserva prèvia 
 
Segueix-nos a les xarxes socials                                                        

 
 
 
 

 
 
I no  t’oblidis de fer-te soci del CECS!  
 
 
 
                                                                  
                                                                       
centrestudiscomarcalsegria.wordpress.com/apuntat-al-cecs/ 
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