
 

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.  

 

 

 

 
 

 Santi Arbós: “Els estrangers a la Lleida de finals del segle XVIII (1791-1793)” 

 Felip Gallart i Vicent Lladonosa: “Josep Farreny Riera (1853-1893), d’Alguaire 
al Rif” 

 Josep Varela: “Emili Riu contra Cambó i la Canadenca” 

 Marta Monjo i Isidre Pastor: “L’escala renaixentista del palau de Seròs” 

 Zenith Escolà: “Estudi sobre el V Congrés de Metges en Llengua Catalana 
(Lleida, 1923)” 

 Josep Ramon Camí: “L’efímer cap de pont de Vilanova de la Barca (agost de 
1938)”



 

 
 Esteve Valls: “El lleidatà, un parlar en recessió (Aspectes morfològics)” 

 Àngela Buj i Jesús Bernat: “Lingüistes pel carrer a les comarques lleidatanes” 

 Carlos Rizos: “Teatre per fi de curs i fi de segle al col·legi de Sant Ignasi de 
Lleida” 

 Josep M. Salisi: “Destacat corpus musical d’autors de la catedral de Lleida a 
l’arxiu capitular d’Albarrasí: cent anys de documentació musical conservada” 

 Montserrat Canela: “Dones i cançons: les Missions de l’Obra del Cançoner 
Popular de Catalunya al Segrià” 

 Carmina Garcia i Glòria Vilella: “Sebastià Gràcia i Petit o la passió per la 
sardana” 

 Judith Mellado: “Pepita Sagañoles i la generació d'il·lustradores perdudes” 
  

 

 

 Joan Ramon González i José Luis Peña: “El Tossal de la Nora, una excel·lent 
mostra de la típica orografia del Segrià” 

 Montse Baiges, Jaume Miquel Font i Gerard Pamplona: “Castells i 
fortificacions del Segrià” 

 Daniel Rubio: “Alcoletge al segle XVIII” 

 Ma. Jesús Monclús: “Torrebesses, més de 500 anys sota el domini dels 
diferents senyors jurisdiccionals” 

 Josep Gallart i Maria Rodríguez: “L’epidèmia de grip de 1918 a Artesa de 

Lleida” 

 Ariadna Hinchado: “Alcarràs i la lectura” 

 Gerard Pamplona: “L’escola de Sta. Ma. de Gardeny, un exemple de 
desenvolupament escolar dins un context d’expansió urbana a la Lleida de 
postguerra” 
 

 

  
  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                                                        
 

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

mailto:cec.segria@gmail.com
file:///C:/Users/etrepat/Dropbox/cecs/jornades/III_jornades_21-11-2015/centrestudiscomarcalsegria.wordpress.com/apuntat-al-cecs/
https://www.facebook.com/centredestudiscomarcal.segria
https://docs.google.com/forms/d/1JOfqzmhfYuz_ToCCDERkZsZgslCEoJBHh1503cE1iA4/viewform?sid=738539a05134bfe5&token=Zf4C3jwBAAA.wMYOBC9uddGW3P81R6Njbw.sC_615RBcFV01H7yQ-nTkw

