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El Dr. Jaume Puy a la ponència plenària del congrés "Diffusive Gradients in Thin Films 2019", a Viena 

El professor de l'ETSEA i Vicerector d'Investigació Jaume Puy, convidat a impartir la ponència plenària inaugural al congrés internacional 
"Diffusive Gradients in Thin Films 2019", que se celebrarà a la University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), de Viena (Àustria) el 
setembre de 2019. A continuació se celebrarà una escola d'estiu sobre "High-resolution chemical imaging of solutes in soils and sediments". 

Clica aquí per a més informació 

La UdL lliura els premis al millor estudiantat del curs 2016-17 

La Universitat de Lleida ha lliurat aquest dimecres els premis extraordinaris de final de graus i màsters 
corresponents al curs 2016-2017. L’alumnat de grau de l’ETSEA premiat és: Grau en Biotecnologia - Adrián 
Gaite; Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments - Bernat Borràs; Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - 
Jordi Clarisó; Grau en Enginyeria Forestal - Eduard Muñoz.  

 

Pel que fa als màsters, Màster en Enginyeria Agronòmica - Adriana Martins; Màster en Enginyeria de Forests - 
Lorena Mulero; Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària - Maria Berman; Màster en Protecció 
Integrada de Cultius - Ariadna Mármol; Màster en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral - Javier Blanco; 
Màster en Gestió de Sòls i Aigües - Maya Real; Màster en Sanitat i Producció Porcina - Mario Durán. 

Clica aquí per a més informació 

 

 
 

 

 
 

Visita d’un grup d’estudiants de l’Iowa State University a l’ETSEA 

Un grup d'estudiants d'agronomia de l'Iowa State University ens van visitar la setmana del 18 al 22 de març dins del marc d’un curs 
intensiu sobre producció agrícola i comerç. Ja fa temps que hi ha contacte entre les dos universitats i els professors ja han vingut 
diverses vegades a visitar-nos. Des de la direcció de l’ETSEA se’ls van organitzar visites tècniques i culturals durant tota la setmana. 
Agraïm, especialment, la dedició de la sotsdirectora de relacions internacionals, la Dra. Romi Pena i el suport de Teresa López 
(relacions exteriors). 

Plantada d'arbres a l'ETSEA per celebrar el Dia Internacional dels Boscos 

El dia 21 de març va ser el Dia Internacional dels Boscos, amb el lema Els boscos i l'educació. Aprèn a estimar el bosc. A 
l’ETSEA ho vam celebrar amb un acte simbòlic de plantada d'arbres amb el director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Agrària (ETSEA), Jordi Graell, i el Subdirector General de Boscos de la Generalitat, Enric Vadell, alumnat i els coordinadors del 
GEF i del MEF. Els arbre plantats van ser dos espècies emblemàtiques de Catalunya, com són l'alzina surera (Quercus suber) i 
el lledoner (Celtis australis). 

Clica aquí per a més informació 

 

 
 

 

 
 

Més serveis per les empreses a la nova planta pilot de tecnologia d'aliments de la UdL 

L'objectiu de la nova planta pilot de la UdL inaugurada al Parc científic i tecnològic agroalimentari és potenciar la recerca i la 
transferència tecnològica dels grups d'investigació de la Universitat de Lleida amb les empreses del sector alimentari, especialment 
amb les dedicades a la producció d'aliments. El responsable de la nova planta és el Dr. Robert Soliva. 

Clica aquí per a més informació 

Agrotecnio s'incorpora al Portal de la Recerca de Catalunya 

El Centre de Recerca en Agrotecnologia de la Universitat de Lleida (Agrotecnio-UdL) s'incorpora al Portal de la Recerca de 
Catalunya (PRC), que aplega la producció científica de totes les universitats catalanes -tant públiques com privades- i de 8 
centres CERCA. La finalitat d'aquesta plataforma és donar visibilitat a la potencialitat del sistema en el seu conjunt de cara a la 
comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i el públic en general.. 

Clica aquí per a més informació 

 

 
 

 

 
 

Visita del col·legi Lestonnac a l’ETSEA 

El passat divendres dia 29 de març, els alumnes de primer curs del batxillerat científic del col·legi Lestonnac van visitar l’ETSEA. El grup 
de 24 alumnes es va subdividir per a fer un taller d’esferificació, dirigit per Gemma Villorbina amb el suport de Diana Gabriela Cosovanu, i 
per a fer una visita als serveis científico-tècnics de la UdL ubicats a l’ETSEA, de la mà de Montse Llovera i Sílvia Galitó. Moltes gràcies a 
totes quatre. La promoció de l’ETSEA per a captar futurs possibles alumnes és feina de tothom!!  

Entrevista del director de l’ETSEA, el Dr. Jordi Graell, a RuralCat 

“Un fet diferenciador de l’ETSEA és que ha tingut i té la voluntat de continuar sent en el futur una escola investigadora”. 
L’ETSEA de Lleida és el principal centre d’estudis universitaris en l’àmbit agroalimentari i forestal de Catalunya i un dels de 
major prestigi en investigació a nivell del sud d’Europa. Es va crear el 1972 amb els estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola. El 
seu creixement en titulacions ha estat constant des d’aleshores i actualment s’hi imparteixen quatre Graus, dos dobles Graus, 
10 Màsters i dos Programes de Doctorat, en els àmbits d’enginyeria agronòmica, enginyeria forestal, ciència i tecnologia 
d’aliments, biotecnologia i veterinària. 

Clica aquí per a més informació 

 

 
 

Agrairem que ens indiqueu qualsevol error o inexactitud per tal d’esmenar-ho convenientment. Si teniu notícies relacionades amb l’ETSEA i el campus que vulgueu compartir, 
no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu etsea.divulgacio@udl.cat per a que en puguem fer difusió. 
 
Sotsdirecció de Divulgació i Transferència  
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