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27 de febrer de 2019

Pren possessió el nou equip directiu de l’ETSEA
El dia 15 de febrer va prendre possessió del càrrec de director de l’ETSEA Jordi Graell. Seguidament, el dia 16 de
febrer el nou director va nomenar Paquita Santiveri Cap d’Estudis de Qualitat i Coordinació, Cristina Fernández
Cap d’Estudis de Gestió i Planificació, Romi Pena Sotsdirectora de Relacions Internacionals, Àlex Escolà
Sotsdirector de Divulgació i Transferència i Joaquim Balcells Sotsdirector de Veterinària/Ciència i Producció
Animal.
Clica aquí per a més informació

Prenen possessió les noves direccions de centre i de departament de l’ETSEA
S’han renovat les direccions dels departaments de l’ETSEA:
Medi Ambient i Ciències del Sòl: José Antonio Martínez Casasnovas; Ciència Animal: Daniel Villalba, Química: Ramon
Canela, Enginyeria Agroforestal: Cristina Vega, Tecnologia d'Aliments: Sonia Marín, Producció Vegetal i Ciència
Forestal: Teresa Capell. La direcció del departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria, resta pendent de la
designació dels seus màxims responsables per part del rector.
Clica aquí per a més informació

Curs sobre reconeixement, biologia i maneig de males herbes en cereals d’hivern
El grup de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la Universitat de Lleida, ha realitzat per a l'empresa ASCENZA, entre els dies 19 i 20
de febrer, un curs sobre reconeixement, biologia i maneig de males herbes en cereals d'hivern. El curs ha estat dirigit pel company
Jordi Recasens i hi han participat també els companys Josep A. Conesa, Joel Torra, José M. Montull i Aritz Royo.
El curs s'ha portat a terme a l'ETSEA i en ell hi han participat 25 delegats i tècnics de distribució de l'empresa d'arreu de l'estat.
Clica aquí per a més informació

El campus acollirà l’European Workshop on Diseases of Wildlife and Exotic Animal els dies 11 i 12 d’abril
El company Gustavo Ramírez del Departament de Ciència Animal participa en l’organització d’aquest workshop de 2 dies
organitzat per la Davis-Thompson DVM Foundation European Division. El termini per a presentar casos sobre fauna
salvatge o malalties exòtiques és el dia 29 de març de 2019. Els millors casos seran seleccionats per l’organització per a
ser presentats durant el workshop.
Clica aquí per a més informació

La carn artificial, una amenaça per a l'economia de Lleida?
Els companys de l’ETSEA Estanislau Fonts, del Departament de Tecnologia dels Aliments, i Romi Pena, del Departament de Ciència
Animal, han participat al Debat de Lleida Activa de Lleida TV discutint sobre la carn artificial.
Clica aquí per a més informació

La catedràtica Olga Martín recull la medalla Narcís Monturiol
La catedràtica de Tecnologia d'Aliments de la Universitat de Lleida (UdL), Olga Martín Belloso, ha recollit aquest dimarts la
Medalla Narcís Monturiol en un acte que ha tingut lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, a Barcelona. La també
directora de l'Escola de Doctorat de la UdL ha rebut aquesta menció en reconeixement "al desenvolupament de la ciència i la
tecnologia a Catalunya" en una cerimònia encapçalada pel president del Govern català, Quim Torra i la consellera d'Empresa i
Coneixement, Àngels Chacón.
Clica aquí per a més informació

Entrevista a la companya Olga Martín al suplent Lectura del diari Segre de 24 de febrer de 2019
El destacat de l’entrevista és “El major repte de l’alimentació és que hi hagi prou menjar i segur per a tothom”.
Clica aquí per a més informació

El Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari acull el Servei d'Investigació i Diagnòstic Anatomopatològic Veterinari
Les companyes Jéssica Molín i Gustavo Ramírez ens fan saber que el Servei d’Investigació i Diagnòstic Anatomopatològic Veterinari ja
es troba en ple funcionament. Al següent link podreu trobar tota la informació en relació als serveis oferts, així com altra informació
d’interès pel que fa a l’equipament disponible, el personal, les tarifes i altres aspectes relacionats amb el servei.
Clica aquí per a més informació

Aprofitant per a presentar l’ETSEA en una ponència convidada al congrés hongarès d’Agricultura de Precisió
Els passats dies 18 i 19 de febrer el GRAP va participar amb una ponència convidada al congrés hongarès d’Agricultura de Precisió,
PREGA, a Budapest. Com en totes les presentacions a congressos, expliquem qui som, on som i què fem abans d’exposar els nostres
treballs. A la imatge es veu el moment en que Àlex Escolà presenta l’ETSEA davant de 700 agricultors, tècnics, empreses i acadèmics.
Agrairem que ens indiqueu qualsevol error o inexactitud per tal d’esmenar-ho convenientment. Si teniu notícies que vulgueu compartir amb la resta de companyes i companys
del campus, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu transferencia@etsea.udl.cat per a que en puguem fer difusió.
Sotsdirecció de Divulgació i Transferència

