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Noves monografies i premsa lleidatana del XIX
digitalitzades
El Servei de Biblioteca i Documentació [ http://sbd.udl.cat/ca/
] (SBD) de la Universitat de Lleida, continua amb la
digitalització de fons bibliogràfics dels diferents llegats [
http://fonsespecials.sbd.udl.cat/ ] donats a la UdL. Així,
durant el 2015, s'han digitalitzat un total de 112 monografies i
7 títols de premsa lleidatana de finals del segle XIX,
procedents de la col·lecció Romà Sol-Carme Torres [
http://fonsespecials.sbd.udl.cat/roma-sol-carme-torres/ ],
dipositada a la Biblioteca de Lletres [
http://sbd.udl.cat/ca/biblioteques/lletres/ ], gràcies a diversos
ajuts del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
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UdL, la Memòria Digital de Catalunya, el portal Europeana i
els principals cercadors, i se sumen a les monografies de fons antic lleidatà, Romanços, Goigs i Gravats d'aquesta
mateixa col·lecció que s'han anat digitalitzat al llarg dels anys.
Entre els títols de premsa, hi trobem 1.590 números dels anys 1895, 1896, 1897, 1899 i 1900, d' El Pallaresa: diario
de Lérida, una publicació de temàtica cultural que va actuar com a portaveu de diferents formacions polítiques, el
partit liberal, l'agrupació monàrquica i la Lliga Regionalista.
També del setmanari polític Aquí estoy (507 números digitalitzats dels anys 1859-1860, 1868-1871, 1873); la
revista cultural El Alba leridana (143 números. Anys 1859-1860); El Buen sentido (12 números de l'any 1878); El
Cronicón Ilerdense (177 números. Anys 1875-1878); la publicació que el va rellevar, La Revista de Lérida (177
números. Anys 1875-1878) i que convertí en la veu dels pioners de la Renaixença; i, finalment, del Diario Liberal
(84 números de 1889).
Entre les monografies digitalitzades, hi destaca el manuscrit Libre del collegi dels adrogues y sucrers de la ciutat de
Leyda, datat entre 1679-1792; Tarifa per los pagesos conforme la orde que ells aportan en pagar los mosos de
soldada (guanyant a diferents preus lo any) seguint lo estil tret de la Paeria de Lleyda. Junt ab altra Tarifa general
pera saber a com ve per mes y dia segons la renda o gasto ques tindrá o fará en lo any, Lleyda , d'entre 1816 i
1841; o la Guía geográfica, histórica, monumental y estadística de las comarcas que ha de atravesar el ferrocarril
del Noguera-Pallaresa, de José Pleyan de Porta, de 1885.

