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Cita amb el millor cinema llatinoamericà
• La 19a Mostra de Cinema Llatinoamericà tindrà lloc entre el 12 i el 19 d’abril
La ciutat de Lleida acollirà entre el
12 i el 19 d’abril la 19a edició de la
Mostra de Cinema Llatinoamericà de
Catalunya, festival internacional que
s’ha consolidat com un aparador de la
indústria cinematogràfica dels països
llatinoamericans i com un important
punt de trobada entre els afeccionats al cinema, productors, directors,
actors i altres representants del món
cultural en general i del setè art en
particular.
Intercanvi cultural i econòmic
A més d’apropar els espectadors de
Lleida i de Catalunya a una cinematografia encara bastant desconeguda
però alhora imaginativa i singular, la
Mostra s’ha consolidat com una eina
per fomentar l’intercanvi i les relacions entre productores d’Europa i
d’Amèrica Llatina i per promoure nous
projectes que dinamitzen ambdues
economies.

El paer en cap amb organitzadors i convidats en l’acte de cloenda de la 18a Mostra. © H. Sirvent

La Mostra, recentment declarada
d’interès cultural a Argentina, oferirà
un any més la projecció de llargmetratges, curtmetratges, documentals
i cinema infantil, a més d’activitats
paral·leles com exposicions fotogràfi-

ques, col·loquis amb els convidats,
presentacions de llibres i concerts
musicals.
Més informació:
www.mostradelleida.com. •••

Congrés d’Intel·ligència Emocional a Lleida
• Per aprofundir en les connexions emocionals que s’estableixen dins les organitzacions
La 2a edició del Congrés
d’Intel•ligència
Emocional en les Organitzacions
tindrà lloc els dies 19 i 20
d’abril al Campus de Cappont. Amb el títol de “ReConstruir amb Intel·ligència
Emocional”, l’esdeveniment
pretén aprofundir en les
connexions
emocionals
que s’estableixen dins les
organitzacions i en la manera de gestionar aquestes
emocions per garantir un
rendiment òptim.
Objectius del congrés
Els objectius fonamentals
del congrés són entendre
l’aplicació pràctica que els
estudis neurocientífics tenen en la feina diària de les
organitzacions, comprendre el concepte de compromís i descobrir els beneficis

que pot aportar una gestió
emocional correcta dins els
equips de treball.
La trobada congressual
comptarà amb experts
de l’Estat espanyol i de
l’estranger. Entre els ponents destaquen Pablo
Fernández, catedràtic de
la Universitat de Màlaga;
Sílvia Damiano, experta en
intel·ligència
emocional,
compromís i neurociència;
Marisa Salanova, catedràtica de la Universitat Jaume
I; Imma Puig, professora
de l’escola de negocis Esade; Paulo Lopes, doctor en
psicologia per la Universitat
de Yale; Xavier Esquerda,
director general de Supsa, i
Òscar Hijosa, vicepresident
de la Jove Cambra Internacional. •••
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