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1. L’institut
L’INDEST (Institut de Desenvolupament Social i Territorial) va ser creat l’any 2015 i
és un centre de recerca propi de la Universitat de Lleida. La nostra missió és
impulsar la recerca de les Ciències Socials per analitzar el desenvolupament dels
territoris i posar aquest coneixement al servei de les institucions públiques i privades
per tal que aquestes en puguin dur a terme una bona planificació i gestió
demogràfica,

econòmica,

social,

política,

jurídica,

lingüística,

patrimonial,

mediambiental i cultural.
Aquesta memòria aplega tot el conjunt d’activitats referents a l’institut.
Per

a

més

informació,

podeu

visitar

la

pàgina

web

de

l’INDEST:

http://www.indest.udl.cat/

Actualment, el director provisional de l’INDEST és el Dr. Fidel Molina Luque i el
secretari és el Dr. Josep Maria Cots Caimons. Cal afegir que el Consell de Direcció
està format per:
● Maria José Vilalta Escobar
● Xavier Carrera Farran
● José Luís Gallizo Larraz
● Joaquim Company Climent
● Joan Ganau Casas
● Carles Alsinet Mora
● Carolina Villacampa Estiarte
● Joaquim Reverter Masià
L’INDEST està format per un total de 211 investigadors de la Universitat de Lleida,
dels quals 24 són grups de recerca; 12 són investigadors a títol individual; la
Càtedra UNESCO de la UdL en ciutats intermèdies: urbanització i desenvolupament,
i l’Observatori de Política Agroalimentària.

Els

grups

de

recerca,

càtedres

i

observatoris

adscrits

a

l’Institut

Desenvolupament Social i Territorial són els següents:
● ACEM, Art i Cultura d’Època Moderna
● AECTI, Avaluació Econòmica i Comercial de la Tecnologia i la Innovació
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de

● PAHISOC, Canvis i continuïtats en l’hàbitat i en l’ús del territori en èpoques
de transició, des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. Anàlisi del paisatge i
societat.
● CARENFA, Caracteritzant les empreses rendibles: empresa familiar i
empresa emprenedora
● Càtedra UNESCO de la UdL en ciutats intermèdies: urbanització i
desenvolupament
● CLA, Cercle de lingüística aplicada
● COMPETECS, Competències, tecnologia, educació i societat
● Dedal-Lit
● DHIGECS, Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials
● EDO-UdL, Equip de Desenvolupament Organitzacional
● GRASE, Grup de Recerca en Anàlisi Social i Educativa
● GRAPHA, Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga
● GREJE, Grup de Recerca en Jocs Esportius
● GIML, Grup de Recerca en Mediació Lingüística
● GROP, Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica
● GRTESC, Grup de Recerca en Turisme, Economia Social i del Coneixement
● GIEDEM,

Grup

Interdisciplinar

d’Estudis

de

Desenvolupament

i

Multiculturalitat
● GESEC, Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura
● Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals:
reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i drets
humans
● LIPOFRANCUMEPOE, Literatura Popular Francesa i Cultura Mediàtica
enfront el Fenomen Poètic
● MH, Moviment Humà
● Observatori de Política Agroalimentària
● OLLPP, Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu
● PIE, Plurilingüisme i Educació
● SJP, Sistema de Justícia Penal
● Territori i societat
Els investigadors a títol individual que formen part de l’INDEST són:
4

● Màrius Bernadó Tarragona
● Juan José Busqueta Riu
● Roberto Fernández Díaz
● Carles Enric Florensa Tomàs
● Montserrat Guerrero Llados
● Rafael Manuel Mérida Jiménez
● Conxita Mir Curcó
● Daniel Paül Agustí
● Moisés Selfa Sastre
● Anna Soldevila Florensa
● Francesc Xavier Terrado Pablo
● Gloria Vázquez García
Cada equip de recerca i investigadors a títol individual, tenen les seves línies de
recerca relacionades amb les ciències socials i les humanitats. D’aquesta manera,
des de l’INDEST pretenem que potenciï la recerca interdisciplinar entre els diferents
membres.
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2. Objectius
1) Les recerques de les ciències socials per a la planificació política del
desenvolupament

demogràfic,

econòmic,

social,

polític,

jurídic,

lingüístic,

patrimonial, mediambiental i cultural de caràcter local, regional, nacional o estatal,
tot prestant atenció a les desigualtats socials, de gènere i d'origen. Això significa que
l'institut estaria dedicat a una temàtica estructural, polifacètica i d'impacte universal
com és ocupar-se de les formes i maneres que pot adoptar el desenvolupament
social i territorial. Considerem que aquesta temàtica està en el centre de les
preocupacions de totes les societats que s'interroguen sobre els mecanismes i els
processos de creixement i desenvolupament del seu territori. En aquest sentit,
hauria de ser un institut amb clara vocació global i generalista.
2) Com a derivació de la pròpia naturalesa dels seus objectes d'estudi, l'institut
hauria de centrar-se també en l'elaboració de recerques multidisciplinàries sobre les
diverses “regions” catalanes, espanyoles o europees, amb la finalitat de comprendre
rigorosament els principals reptes (i les seves possibles solucions) sobre problema
estructural dels desequilibris territorials.
3) Seguint l'anterior propòsit, l'institut hauria de tenir una dedicació especial cap a
l'elaboració de recerques monogràfiques multidisciplinàries i comparatives sobre la
realitat lleidatana i les seves vinculacions amb la resta de Catalunya, Espanya,
Europa i Amèrica Llatina.
4) La difusió del coneixement adquirit a les entitats públiques i els agents socials per
tal de contribuir a la rigorosa planificació de les polítiques institucionals i
empresarials. Aquest fet comportarà una tasca permanent d’assessorament tècnic a
entitats públiques i privades sobre l'adequat desenvolupament del territori i en la
cerca de la cohesió social.
5) Formació teòrica i pràctica d'aquells universitaris i ciutadans pertanyents a
diverses entitats públiques i privades que es trobin immersos en les diverses
qüestions que impliquen el desenvolupament regional i les polítiques socials i
territorials.
6) Elaboració

de bases de

dades

i de

cossos

documentals

sobre

el

desenvolupament social i territorial, amb especial èmfasi en els casos lleidatà,
català, espanyol, europeu i llatinoamericà.
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7) El desenvolupament d’estratègies d’I+D+i, promovent la recerca en tots els
àmbits capaços d’incidir en el desenvolupament sòcio-econòmic i cultural del territori
i el benestar de les persones.

Així doncs i de manera global l’Institut té una sèrie d’objectius generals:
-

Fer recerques per a contribuir al desenvolupament social i territorial

-

Elaborar investigacions multidisciplinàries sobre les regions catalanes,
espanyoles i europees per comprendre els reptes que es presenten davant
del problema dels desequilibris territorials

-

Produir estudis comparatius sobre la realitat lleidatana i les seves
vinculacions amb la resta de Catalunya, Espanya, Europa i Amèrica Llatina

-

Difondre el coneixement adquirit per contribuir al desenvolupament
institucional i empresarial.

-

Proporcionar assessorament tècnic a entitats públiques i privades

-

Facilitar formació teòrica i pràctica a aquells qui hagin de realitzar tasques en
l’àmbit del desenvolupament territorial

-

Desenvolupar estratègies I+D+I

La relació de tasques lligades als objectius són:
-

Impuls i coordinació de les activitats de recerca dels seus membres

-

Assessorament tècnic a entitats públiques i privades sobre l’adequat
desenvolupament del territori i en la recerca de la cohesió social

-

Formació de persones que es trobin immerses en temes de desenvolupament
territorial i les seves polítiques socials

-

Captació de personal investigador

-

Afavoriment dels contactes amb centres internacionals dedicats als mateixos
àmbits de treball
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3. Recursos
Les principals activitats de l’INDEST es desenvolupen als edificis de Rectorat
(Facultat de Lletres), FEPTS (Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social), FDET
(Facultat de Dret, Economia i Turisme), FIF (Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia),
INEFC (Institut Nacional d’Educació Física) i l’ETSEA (Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària).
Pel que fa a la disponibilitat de recursos, actualment disposem de la quantitat de
85.007,86€. A l’annex pressupostari 1 podeu trobar la relació de despesa de
l’INDEST durant l’any 2015 fins el març del 2016.
Les fonts d’ingressos de l’INDEST provenen de transferències i subvencions de la
Universitat de Lleida. A aquestes quantitats caldria sumar-los-hi els ingressos per la
realització d’estudis que l’institut elabori per a tercers. És a dir, el cànon que per
treballs externs reté la UdL, en el cas dels treballs realitzats a l’INDEST haurien de
quedar com a ingressos de l’institut.
A més, es preveu que amb el pas del temps s’incorporin socis privats, com a
fundacions o empreses, que promocionessin els estudis propis de l’institut que
tinguessin interès per als seus objectius.
Les despeses més importants s’han destinat a material d’oficina i papereria
(ordinadors inclosos), organització en despeses de liquidacions de viatges per a
conferenciants (cicle de reflexió i debat Quin INDEST volem?), disseny i confecció
del web i altres materials de l’institut.
El dia 7 de gener de l’any 2016 es van incorporar la Srta. Tània Fontova Vidal i la
Srta. Anabel Ramos Pla, des dels contractes d’Empleo Joven del Ministerio de
Economía y Competitividad (MINECO). Les dues incorporacions ocuparan les
tasques de tècnica en comunicació i tècnica en gestió de projectes, respectivament.
Algunes de les activitats que desenvoluparan son:
-

Tània Fontova Vidal:

1) Planificació i desenvolupament d’un pla de comunicació global de l’INDEST,
amb el suport de professionals de la comunicació.
2) Suport en el manteniment i actualització de la web.
3) Col·laboració en la gestió de la informació per a la comunicació interna i
externa dels membres de l’INDEST.
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Pàgina 20 d’aquest document.
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4) Col·laboració en l’elaboració de la Newsletter periòdica de l’INDEST.
5) Creació i manteniment de la gestió de les xarxes socials Linkedin, Facebook i
Twitter per a la divulgació científica de l’institut.
6) Tasques de gestió de l’INDEST.

-

Anabel Ramos Pla:

1) Cerca i difusió de les diferents convocatòries de finançament de projectes de
recerca.
2) Col·laboració en la preparació de la documentació que s’inclou en la
sol·licitud de projectes.
3) Supervisió de la gestió econòmica dels projectes.
4) Col·laboració en la presentació dels informes anuals i finals dels projectes.
5) Seguiment del pla de treball dels projectes i la seva correcta execució.
6) Gestió de contactes a nivell internacional per a l’establiment i funcionament
de consorcis internacionals.
7) Creació i manteniment de les bases de dades de l’INDEST.
8) Tasques de gestió de l’INDEST.

En aquest sentit i tenint en compte el contracte en pràctiques que gaudeixen tant la
Srta. Tània Fontova Vidal com la Srta. Anabel Ramos Pla, la Universitat de Lleida
els ha ofert cent hores anuals de formació ofertada per l’ICE o pel PAS. Fins el dia
d’avui, la Srta. Tània Fontova ha realitzat els següents cursos:
1. ESTRATÈGIES PER A L'ESCRIPTURA D'ARTICLES CIENTÍFICS (6 hores).
Data: 19 i 21 de gener de 2016)
2. REUNIONES EFICACES (8 hores. Data: 8 de febrer de 2016. Horari: 10h a
14h i 15:30h a 19:30h)
3. ACCÉS, VISIBILITAT I PRODUCCIÓ CIENTÍFICA (2a Edició) (4 hores. Data:
15 i 16 de març de 2016. Horari: 16h a 18h)
4. OPEN CMS9 (20 hores. Data: del 1 d’abril al 3 de maig de 2016. Horari: de
13h a 15h.)
5. CIÈNCIA

2.0:

COMUNICACIÓ

SOCIAL

DE

LA

CIÈNCIA

INVESTIGADORS (4 hores. Data 14/6 I 15/6. Horari: de 16h a 18h).
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PER

A

I la Srta. Anabel Ramos Pla ha realitzat els següents cursos:
A. INDICADORS I MÈTODES PER AVALUAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA:
HUMANITATS (2 hores, Data: 12 d’abril de 2016. Horari: de 16 a 18h)
B. CIÈNCIA

2.0:

COMUNICACIÓ

SOCIAL

DE

LA

CIÈNCIA

PER

A

INVESTIGADORS (4 hores Data: 14 i 15 de juny de 2016. Horari: de 16 a
18h)
C. ESTRATÈGIES PER A L'ESCRIPTURA D'ARTICLES CIENTÍFICS (6 hores).
Data: 19 i 21 de gener de 2016)
D. PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT (4 hores. Data: 16 de març. Horari:

15h a 19h)
E. ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA (2 hores. Data: 12 d’abril.
Horari: 10h a 12h)
F. PROJECTES EUROPEUS. FINANÇAMENT, PROGRAMA HORIZON 2020 I
ASPECTES ADMINISTRATIUS I FINANCERS PER PRINCIPIANTS (9 hores.
Data 14/3, 17/3 i 18/3. Horari: de 10h a 13h).
G. PROJECTES

COMPETITIUS:

PREPARACIÓ,

FINANÇAMENT

I

SEGUIMENT. PLA NACIONAL. (9 hores. Data: 7/3, 9/3 i 11/3. Horari: de 10h
a 13h).
H. PROJECTES EUROPEUS. COM ESCRIURE UNA PROPOSTA HORIZON
2020

PER

INVESTIGADORS

AMB

EXPERIÈNCIA

PRÈVIA

EN

PROPOSTES COMPETITIVES. (9 hores. Data 25/4, 27/4 i 29/4. Horari: de
10h a 13h).
I. CIÈNCIA

2.0:

COMUNICACIÓ

SOCIAL

DE

LA

CIÈNCIA

PER

A

INVESTIGADORS (4 hores. Data 14/6 I 15/6. Horari: de 16h a 18h).

Les dues tècniques han gaudit de formació en Access (Microsoft Office) per a la
realització i manteniment de bases de dades, a càrrec de la Srta. Sandra Castro del
Servei de Biblioteca de la UdL. A més, mantenen reunions periòdiques amb experts
en les dues temàtiques dels contractes per tal d’aprendre estratègies per a la
realització de tasques.
Cal afegir que s’espera finançament a l’INDEST mitjançant la concessió de projectes
a nivell nacional i internacional. Aquest finançament s’aconseguirà amb projectes de
recerca en l’àmbit de les ciències socials i humanitats que els diferents equips de
10

recerca, investigadors a títol individual, la càtedra i l’observatori, desenvolupin de
forma

interdisciplinar.

Altrament, s’espera que en el transcurs d’aquest any 2016, l’INDEST tingui un
comitè d’avaluació externa. Actualment, el Ramon Flecha de la Universitat de
Barcelona ha estat confirmat com a membre del comitè extern d’avaluació de
l’INDEST.
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4. Àrees de recerca
El pla de recerca de l’INDEST inclou les següents àrees:
-

Disminució dels desequilibris socials i territorials:

Aspirem a fer una aportació científica que afavoreixi la qualitat de les decisions
polítiques i amb això contribuir a la reducció dels desequilibris socials i territorials i
augmentar la cohesió i el benestar dels habitants dels territoris.
-

Diàleg entre el global i el local:

Volem contribuir a donar respostes científiques i polítiques davant els problemes
que generen la tendència a la globalització, per una banda, i, per l’altra, la
pervivència de la diversitat social i territorial.
-

Vocació global i generalista:

Ens ocupem d’una temàtica estructural, polifacètica i d’impacte universal com són
les formes i maneres que pot adoptar el desenvolupament social i territorial. Per això
som un institut amb una clara vocació global i generalista.

-

Socialització del coneixement:

Tenim com a principi afavorir la difusió de les activitats dels nostres investigadors i
grups de recerca, així com iniciar plans de promoció, coneixement i visualització
social de la tasca del centre.

En resum, recordem la missió de l’INDEST que no és altra que la d’impulsar la
recerca de les Ciències Socials per analitzar el desenvolupament dels territoris i
posar aquest coneixement al servei de les institucions públiques i privades per tal
que aquestes en puguin dur a terme una bona planificació i gestió demogràfica,
econòmica, social, política, jurídica, lingüística, patrimonial, mediambiental i cultural.
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5. Activitats
Des de l’inici de l’any 2014, l’INDEST bàsicament ha posat en funcionament tots els
seus mecanismes i per iniciar la seva activitat. El reglament ha estat un dels primers
passos per tal de desenvolupar les seves estratègies de gestió de projectes i
comunicació, el qual ha estat posat en marxa pel seu Consell de Direcció
provisional.
A finals d’any, INDEST també va organitzar la primera presa de contacte en
societat:
-

Conferència inaugural i de presentació en societat de l’Institut de
Desenvolupament Social i Territorial. El dia 21 d’octubre al saló Víctor
Siurana del Rectorat.
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Notícia publicada des de l’Oficina de Premsa de la UdL.

A més, la secretaria provisional va planificar un disseny global de la marca de
l’Institut propi de la Universitat de Lleida que va dur a terme el Centre d’Art d’Època
Moderna (CAEM) i també va començar a crear la base de dades de l’INDEST.

A principis de l’any 2015, concretament el 7 de gener es van incorporar les dues
tècniques de suport en règim de contracte de pràctiques d’Empleo Juvenil del
Ministerio de Economia i Competitividad (MINECO).
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L’INDEST va preparar un Cicle de reflexió i debat amb el títol <Quin INDEST
volem?> el qual ha inclòs fins al moment dues jornades:
A. 1a Jornada de reflexió i debat sobre el futur d’INDEST amb la presentació del
Vicerector de Política Científica i Tecnològica de la Universitat de Lleida
Albert Sorribas i també amb la participació del subdirector general
d’ORKESTRA (Instituto Vasco de Competitividad) Ibon Gil de San Vicente.

Retall de l’agenda 2016 de la UdL en la qual apareix la primera jornada de reflexió i debat Quin
INDEST volem?
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Notícia publicada a la web de l’INDEST sobre la primera jornada de reflexió.
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B. 2a Jornada de reflexió i debat al voltant de l’anàlisi de l’estratègia HORIZON
2020 amb el Dr Ramon Flecha.

Notícia publicada al web de l’INDEST sobre la segona jornada de reflexió i debat Quin INDEST
volem?

La tercera Jornada encara s’ha de confirmar l’assistència del ponent però seguirà la
mateixa lògica que les dues anteriors.

Com a última activitat destacada de l’any 2015, en data dimarts 29 de març,
l’INDEST té el calendari electoral per a l’elecció del Consell de Direcció de l’Institut
de Desenvolupament Social i Territorial:
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6. Normativa
L’INDEST segueix la pauta de la normativa i els estatuts de:
A. Pels Estatuts de la UdL.
B. Per la normativa de la UdL reguladora dels Centres de Recerca i altres
normatives de desenvolupament adoptades o que es puguin adoptar pels
òrgans competents de la UdL que els puguin afectar.
C. Per les disposicions d'aquest Reglament de funcionament intern.
D. Per la normativa administrativa aplicable relativa a les convocatòries, a la
redacció de les actes i al funcionament dels òrgans administratius.
E. Per la legislació vigent que el sigui d'aplicació.
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7. Patents
Durant el primer any de funcionament, l’Institut de Desenvolupament Social i
Territorial no ha sol·licitat cap tipus de patent.

8. Col·laboracions amb altres universitats o institucions
De moment no existeix cap col·laboració entre l’INDEST i les universitats catalanes
i/o espanyoles; tampoc entre institucions.

9. Comentaris sobre els resultats
L’Institut de Desenvolupament Social i Territorial no té disponibilitat en aquest
moment d’informes d’avaluació externs. Però, en breus tindrà un comitè d’avaluació
externa, entre els quals hi haurà el Dr. Ramon Flecha.

20

