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Presentació

Aixa Tosal
Albert Turull
Editors del número 1 de Sikarra

Tenim el goig d’encapçalar amb aquestes paraules el primer número d’una nova publi-
cació de recerca i divulgació de coneixements en l’àmbit comarcal, i de fer-ho des de la 
Segarra, una comarca que, en la seva dimensió natural i històrica, que ens és pròpia, 
se situa prop del centre de Catalunya, a cavall entre les terres de Ponent (a què se sol 
adscriure la demarcació oficial que empra el mateix nom), les de l’Altiplà Central (on 
se’n troba l’origen històric) i les meridionals (vers on apunta el riu Gaià, un dels que 
neixen en aquest àmbit territorial).

No és casual, doncs, que aquest nova publicació s’anomeni Sikarra, ja que aquest és el 
nom documentat en unes inscripcions numismàtiques (monedes ibèriques) del segle 
iii abans de la nostra era, i que és sens dubte l’origen etimològic del topònim Segarra, 
que, abans de denominar la comarca (oficial o històrica), era el nom d’una fortalesa 
ibèrica i seguidament d’un municipium romà situats segons tots els indicis a l’actual 
Prats de Rei, al cor de l’Alta Segarra. Aquest, en tot cas, és el nom, Sikarra, que l’as-
semblea de socis del Centre d’Estudis Segarrencs (CESeg) aprovà de donar a la seva 
futura revista, el 18 de juny de 2016; la mateixa assemblea, celebrada a Sant Guim de 
Freixenet, en què s’aprovaven els Estatuts de la nova entitat, la reunió fundacional de 
la qual se situa tot just mig any abans, el 12 de desembre de 2015. Uns mesos després, 
a partir de l’octubre de 2017, el nou CESeg s’incorporava a la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), les normes d’edició de la qual hem adoptat i adap-
tat per a la revista Sikarra, tal com hom pot consultar en el document que reproduïm 
en aquest primer número de la publicació, i que naturalment es troba també en el web 
de l’entitat (https://cestudissegarrencs.wordpress.com).

SUMARI

Sikarra. Revista del Centre d’Estudis Segarrencs 
és una publicació electrònica d’accés obert 
editada pel Centre d’Estudis Segarrencs amb 
la finalitat de donar a conèixer la recerca tant 
científica com humanística relacionada amb 
la comarca de la Segarra, entesa aquesta 
en la seva dimensió històrica i natural, més 
enllà de les demarcacions administratives 
contemporànies.
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