Programa de les jornades:

Ordre de les comunicacions:

9:00 Rebuda dels assistents i participants.

Primer torn, a les 9:50 del matí ( 10 minuts per presentació )
 Ignasi Garcés Estallo, La descoberta del jaciment romà de Raimat (Lleida), un cas de

9:30 Inauguració de l’acte:
9:50 Presentació de comunicacions. Primer torn (ordre de les comunicacions).
10:50 Inauguració de l’exposició “L’aigua, patrimoni dels secans”:
Sr. Ignasi Aldomà, comissari de l’exposició
Il·lm. Sr. Mario Urrea, alcalde de Torrebesses.
Il·lm. Sr. Pau Cabré, alcalde d’Alpicat i president del Consell Comarcal del
Segrià.
11:20 Pausa cafè.
11:45 Presentació de comunicacions. Segon torn (ordre de les comunicacions).
12:45 Debat sobre les comunicacions del matí.







Segon torn, a les 11:45 del matí. ( 10 minuts per presentació )
 José Ramón Olarieta Alberdi, Sòls forestals de Torrebesses i les seves relacions amb
la presència de diferents relacions amb la presència de diferents espècies vegetals.

 Xavier Oriol Solé Senan, Ajendro Juárez-Escario, César del Arco García, Joan Pe-

13:15 Visita guiada a la vila d’Alpicat.

14:15 Dinar*






16:00 Presentació de comunicacions. Tercer torn (ordre de les comunicacions).
17:00 Debat de les comunicacions de la tarda.

delegació de la gestió del patrimoni arqueològic durant el franquisme.
Noemi Riudor i Garcia, Les obres de les muralles i els fosats de Lleida en el context
de la Guerra dels dos Peres (1366-1367).
Montse Gené Castan i Josep Ramon Gallart, Noves dades de les necròpolis excavades a la roca.
Isidre Pastor Batalla i Marta Monjo Gallego, Origen, evolució i regressió del castell
dels Montcada d’Aitona.
Josep Marfull Oromí, Poblament i espai agrari a l’entorn de la sèquia de Torres [de
Segre] a l’Edat Mitjana.
Ramon Dalfó Revuelto, El molí fariner d’Alfarràs. Valoració patrimonial.

drol Solanes i Josep Antoni Conesa, Contribució del patrimoni biològic municipal al
Segrià: flora d’afinitat estèpica dels secans.
Jordi Cebolla i Mor, Buidatge dels documents de la caixa d’Artesa.
Carlos Rizos Jiménez, Miquel Dòria (S.I.), obra poètica i perfil biogràfic.
Joan Ramon Veny Mesquida, L’Espai Màrius Torres: una proposta virtual per a la
difusió i l’estudi de la literatura de Ponent.
Blanca Pérez Espunyes, El fenòmen del “curanderisme” femení a la comarca del Segrià.

Tercer torn, a les 16:00 de la tarda. ( 10 minuts per presentació )
 Quintí Casals, Els primers diputats lleidatans de l'època contemporània (1808-1868):
prosopografia i trets definitoris.

17:30 Cloenda de les jornades a càrrec de la Sra. Alba Roure, regidora de Cultura de
l’Ajuntament d’Alpicat i del Sr. Xavier Eritja, president del CECS.

L’acte és obert a tothom, prèvia inscripció a: cec.segria@gmail.com

*Preu del dinar: 10€

 Albert Royo, Els fets de maig 1937 a Lleida. Els conflictes entre les diferents forces





polítiques i obreres des de la visió del PSUC i de la UHP
Javier Giménez García, 80 anys de les Missions Pedagògiques a la Plana de Lleida.
Jordi Tunica i Gros, Territori, patrimoni i turisme a les entitats del Segrià Nord.
Diego Teruel, Immigració i comerç al Segrià.
Josep Ramon Camí i Josep Ma. Belió, Sobre la transhumància en la comarca del Segrià.

