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'La interdisciplinarierat en ciències socials i
les humanitats'

Jornada científica que organitza l'INDEST el 8 de novembre
de 2019

'La interdisciplinarietat en ciències socials i les humanitats'

Data: divendres, 8 de novembre de 2019

Lloc: Edifici del Rectorat UdL. Aula Magna Saló Víctor Siurana (2.53) 

 

 

L'objectiu d'aquesta jornada és, d'una banda, presentar els resultats
dels projectes de recerca finançats per l'Institut en les convocatòries
2017 i 2018. D'altra banda, la jornada també inclourà la participació de
quatre conferenciants convidats perquè ens donin el seu punt de
vista sobre cadascuna de les línies de recerca de l'INDEST.

El Sr. Joan Majó Cruzate, enginyer i exministre, farà una conferència
en el marc de la temàtica de primera línia de recerca de l'INDEST:
activitat socioeconòmica i territorial sostenible.

El Sr. Oriol Amorós i March, actual secretari general d'Igualtat,
Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, farà una conferència en el marc de la temàtica de la segona
línia de recerca de l'INDEST: mobilitats, transicions i relacions
socials.

El Dr. Javier Lete Achirica, professor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), farà
una conferència en el marc de la temàtica de la tercera línia de recerca de l'INDEST: societat del
lleure i consums culturals.

La Dra. Maria Elena Fabregat Cabrera, professora de la Universidad de Alicante (UA), farà una
conferència en el marc de la temàtica de la quarta línia de recerca de l'INDEST: generacions:
infància, joventut i envelliment.

 

 Horaris: 
 

MATÍ

 

9:00 - 9:30 h Inauguració i presentació de la Jornada

 

9:30 - 10:20 h  Conferència <<  Consumo turístico y masificación:
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9:30 - 10:20 h  Conferència <<  Consumo turístico y masificación:
 >> a càrrec del Dr. Javier Leteanálisis desde una perspectiva jurídica

(Universidad Santiago de Compostela)  

  

10:20 - 10:50 h Presentacions d'informe final de projectes de l'any 2017

 

10:20-10:30 h  .Desigualtat socioespacial i pobresa a Lleida (1931-2017)
GRASE-GESEC

10:30-10:40 h  . Territori i SocietatGeografia de les emocions

10:40.10:50 h Cap a un nou paradigma dels acords de lliure comerç de la UE.

Possibles repercussions per a les terres de Lleida. Les Nacions Unides i la
UE

davant els reptes i les amenaces actuals: governança global, seguretat,
desenvolupament i drets humans

  

11:10 - 11:20h Pausa-cafè (Fundació ASPROS "Fem Càtering")

 

11:30 - 12:00 h Presentacions d'informe final de projectes de l'any 2017

 

11:30 - 11:40 h Towards an efficiency analysis of multilingual workplaces: the
cases of agro-industry and tourism.

CLA-CARENFA

11:40 - 11:50 h Estudi de l'orientació al mercat de les cooperatives agràries de
Amb la participació de laCatalunya des del punt de vista comercial i turístic. 

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. TURESCO-FCAC

11:50 - 12:00 h  Amb laLa competitivitat de les cooperatives agràries. 
participació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
AECTI-FCAC

 

 

12:25 - 13:15 h Conferència: << >> a càrrecTecnologia i Sostenibilitat 
del Sr. Joan Majó (enginyer i exministre)
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TARDA

  

15:15 - 16:00 h Presentacions de l'informe de seguiment dels projectes de
recerca de l'any 2018

 

15:15-15:25 h Relación entre inteligencia emocional y rendimiento profesional
. GROP-CARENFA-Saint Kolbe University

15:25-15:35 h Anàlisi d'emplaçament del patrimoni natural i cultural català en
.la ficció audiovisual com a estratègia de promoció

TRAMA-TURESCO-Catalunya Film Commission-Lleida Film Commission

15:35-15:45 h El coneixement del patrimoni industrial en el món educatiu i la
societat. Territori i Societat-GRASE-FUOC

 

16:00 - 16:50 h  Conferència: << >>  aMobilitats i relacions socials 
càrrec del Sr. Oriol Amorós i March (secretari d'Igualtat, Migracions i
Ciutadania)

 

 

17:00 - 17:15 h Pausa-cafè (Fundació ASPROS 'Fem Càtering')

 

 

17:30 - 18:20 h  Conferència: <<  Innovación social para un
envejecimiento activo y saludable: la transdiscliplinariedad como

>>   a càrrec de la Dra. Maria Elena Fabregat Cabreraestrategia 
(Universidad de Alicante)

 

 

 

18:40 - 20:05 h  Presentacions de l'informe de seguiment dels projectes de
recerca de l'any 2018

 

18:40-18:50 h  .La representació de la maternitat en la ficció contemporània
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18:40-18:50 h  .La representació de la maternitat en la ficció contemporània
TRAMA-GESEC-LIPOFRANCUMEPOE-Centre d'Igualtat d'Oportunitats i
Promoció de les Dones Dolors Piera de la Universitat de Lleida-Col·legi
Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida

18:50-19:00 h  Relleu generacional i gènere a les cooperatives agràries de
. GESEC-FCAC.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

. Les Nacions Unides i laagraris i agroalimentaris en clau de present i de futur
Unió Europea davant els reptes i les amenaces actuals: governança global,
seguretat, desenvolupament i drets humans-FCAC.

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
GESEC-INDEST; GRECS-IRBLleida; Fibrolleida i Centre d'Atenció Primària
(CAP) Onze de Setembre

19:35-19:45 h  Aproximació arqueològica a les pràctiques agroalimentàries:
. GIP/3DPatrimoni-INDEST; Grup denexes entre el passat i el present

Producció Forestal-Agrotecnio

19:45-19:55 h  Buscando los valores de referencia "normales" de
.biomarcadores de daño cardíaco después de sesiones de actividad física

Moviment Humà-INDEST; Grup de recerca translacional vascular i
renal-IRBLleida

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

. Les Nacions Unides i la Unió Europea davantreforma de la PAC Post 2020
els reptes i les amenaces actuals: governança global, seguretat,
desenvolupament i drets humans-INDEST; Grup Agronomia i medi ambient
en sistemes agrícoles mediterranis-Agrotecnio

 

 

 La Jornada   cuenta con el apoyo de la DiputacióLa interdisciplinarietat en les ciències socials i les humanitats
de Lleida para su realización.
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