
 

 
 
 

U1122 JORNADA CIENTÍFICA DE L’INDEST: LA 
INTERDISCIPLINARIETAT EN LES CIÈNCIES SOCIALS I 

LES HUMANITAT 

 
 

PROFESSORAT 
La inauguració de la Jornada anirà a càrrec del Rector de la UdL i del Director de 
l’INDEST. Les presentacions d’informes de projectes corren a càrrec dels 
investigadors/es principals i responsables de cada projecte finançat per l’INDEST. Les 
ponències es desenvoluparan tal com indica el programa del dia de la Jornada. 
 
OBJECTIUS 
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. 
 
CONTINGUTS 
Les presentacions de projecte assenyalades en el programa del dia 8 de novembre 
tenen com a meta transmetre els resultats de mig termini i de final de projecte. En total 
són 16 presentacions de projectes que s’emmarquen en una de les quatre línies de 
recerca de l’Institut INDEST. Les presentacions tractaran els objectius, pla de treball, 
resultats i activitats dels projectes i continuïtat d’aquests. A més a més, d’explicar quin 
retorn té la recerca feta en el projecte cap a la societat a través de la tasca feta o 
realitzada gràcies a l’empresa o institució partner de cadascun dels projectes.  
Pel que fa a les quatre ponències, el Sr. Joan Majó Cruzate, enginyer i exministre, farà 
una conferència en el marc de la temàtica de la 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 Doctor 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 Doctora 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. 
 
Recomanem àmpliament consultar la informació actualitzada de la jornada del 8 de 
novembre al lloc web oficial de l’INDEST: http://www.indestudl.udl.cat/ca/que-
fem/jornades/  
 
METODOLOGIA 
A les 9 h s’introduirà la jornada amb una presentació en suport visual que presentarà 
l’activitat i la recerca que es fa a l’INDEST. A continuació, es donarà pas a la primera 
ponència i després, s’aniran desenvolupant les diferents presentacions de projectes 



 

 
 
 
corresponents a la convocatòria de l’INDEST 2017, cadascuna amb el suport visual 
que correspongui fins l’hora de la pausa per dinar.  
A la tarda, es continuarà amb la presentació de projectes corresponents a la 
convocatòria 2018 i també es portaran a terme dues conferències més.  
 
Pel que fa a la distribució del temps, les presentacions dels 16 projectes de recerca 
finançats per l’INDEST seran de 10 minuts cadascuna. En el temps de torn de 
preguntes es respondrà o debatrà sobre les qüestions dels projectes. Les ponències 
plenàries seran de 50 minuts. 
 
Al llarg del matí i fins al migdia (just abans de la pausa per dinar) es duran a terme les 
presentacions d’informe final dels projectes corresponents a la convocatòria de l’any 
2017 (6 projectes).  
 
A la tarda hi haurà la presentació de l’informe de seguiment dels projectes finançats en 
la convocatòria 2018 fins vora el vespre que s’estan començant a desenvolupar – 
informe mig termini, de seguiment o de progrés - i en són 10 de projectes. 

 
Durada: 10 hores. 

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

Data: divendres, 8 de novembre de 2019 

Horari: de 9:00 a 13:30 h i de 15:20 a 20:00 h (Consultar el programa). 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç: 

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php 

Observacions: Adreçat, principalment, al personal d’investigació de l’Institut de 

Desenvolupament Social i Territorial (INDEST). 

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 10 persones 

inscrites. 


