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Programa

9:00 – 9:30 h Benvinguda i Inauguració del Rector de la Universitat de
Lleida. Presenta Jornada el Director de l'INDEST

16:00 – 16:50 h Conferència “Mobilitats i relacions socials” a càrrec
del Senyor Carles Macian Villanueva

9:30 – 10:20 h Conferència “Consumo turístico y masificación:
análisis desde una perspectiva jurídica” a càrrec del
Doctor Javier Lete Achirica

17:00 – 17:15 h Pausa-cafè ( Fundació ASPROS ‘Fem Càtering’)

10:20 – 10:30 h Desigualtat socioespacial i pobresa a Lleida (1991-2017)
10:30 – 10:40 h Geografia de les emocions
10:40 – 10:50 h Cap a un nou paradigma dels acords de lliure comerç
de la Unió Europea. Possibles repercussions per a les terres de Lleida
10:50 – 11:05 h Torn de preguntes i debat
11:10 – 11:30 h Pausa-cafè (Fundació ASPROS ‘Fem Càtering’)
11:30 – 11:40 h Towards an efficiency analysis of
multilingual workplaces: the cases of agro-industry and tourism.
11:40 – 11:50 h Estudi de l’orientació al mercat de les
cooperatives agràries de Catalunya des del punt de vista
comercial i turístic
11:50 – 12:00 h La competitivitat de les cooperatives agràries
12:00 – 12:15 h Torn de preguntes i debat
12:25 – 13:15 h Conferència “Tecnologia i Sostenibilitat” a càrrec del
Senyor Joan Majó Cruzate
15:15 – 15:25 h Relación entre inteligencia emocional y
rendimiento profesional
15:25 – 15:35 h Anàlisi d’emplaçament del patrimoni natural i cultural
català en la ficció audiovisual com a estratègia de promoció
15:35 – 15:45 h El coneixement del patrimoni industrial en el món educatiu i
la societat
15:45 – 16:00 h Torn de preguntes i debat
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17:30 – 18:20 h Vídeo-conferència “Innovación social para un
envejecimiento activo y saludable: la transdisciplinariedad como
estrategia” a càrrec de la Doctora Maria Elena Fabregat Cabrera
18:40 – 18:50 h La representació de la maternitat en la ficció
contemporània
18:50 – 19:00 h Relleu generacional i gènere a les cooperatives
agràries de Catalunya
19:00 – 19:10 h Anàlisi de les expectatives de millora de les
organitzacions de productors com elements clau del millorament
d’eficiència dels sectors agraris i agroalimentaris en clau de present
i de futur
19:10 – 19:25 h Torn de preguntes i debat
19:25 – 19:35 h Effects of a web-based therapeutic educational
intervention for the treatment of pain and poor sleep quality in
adult women diagnosed with Fibromyalgia: A mixed methods
approach with sequential exploratory design
19:35 – 19:45 h Aproximació arqueològica a les pràctiques
agroalimentàries: nexes entre el passat i el present
19:45 – 19:55 h Buscando los valores de referencia “normales” de
biomarcadores de daño cardíaco después de sesiones de actividad física
19:55 – 20:05 h Estudio y análisis de la biodiversidad de cultivos y
del pago verde “Greening” en la provincia de Lleida en el
Horizonte de la futura reforma de la PAC Post 2020
20:05 – 20:20 h Torn de preguntes i debat final
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