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Joan Costa, nou director del departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria de l’ETSEA
El consell de govern ha donat llum verda al nomenament de Joan Costa com a nou director del departament
d'Hortofructicultura, Botànica i Jardinera.
Clica aquí per a més informació

Inaugurada la Unitat Quirúrgica Docent de Veterinària de la UdL a Torrelameu
La Unitat Quirúrgica Docent de Veterinària de la Universitat de Lleida (UdL), ubicada a Torrelameu, estarà operativa el
curs vinent, tant per l'alumnat del Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal, els grups de recerca de la
UdL, com per al sector ramader com a hospital veterinari.
Clica aquí per a més informació, i també llegeix la Notícia al diari Segre Un centre de “Champions”

Entrevista al Dr. Jordi Recasens al web Campo Galego
Arran d’un dels cursos que ha impartit recentment el grup de recerca en Malherbologia i Ecologia Vegetal de l’ETSEA, el web
divulgatiu Campo Galego ha publicat una entrevista al catedràtic d’universitat Jordi Recasens amb el següent ressaltat: “Controlar las
malas hierbas sólo con herbicidas lleva a la aparición de resistencias”.
Clica aquí per a més informació

Jornades tècniques de la 147a Fira de Sant Josep
El catedràtic d’universitat Jaume Lloveras i el membre del grup de Malherbologia i Ecologia Vegetal, el Dr. José M.
Montull van participar a la XVIII Jornada intercomarcals sobre el cultiu de panís organitzada per l’IRTA a Mollerussa, la
que va ser la primera jornada tècnica de la 147a Fira de Sant Josep. Del dia 15 al 19 de març estan programades la
resta de jornades tècniques de la fira, en moltes de les quals hi participen companyes i companys de l’ETSEA. Moltes
gràcies a tothom que hi participa per fer divulgació de la vostra recerca i docència i per donar a conèixer l’ETSEA al
territori!
Clica aquí per a més informació i visita també el web de les jornades tècniques de la Fira de Mollerussa

Jornada Agricultura 4.0: Preparados para una nueva era agrícola
El Dr. José M. Montull participa demà, dia 13 de març, a Zaragoza en una jornada tècnica sobre Agricultura 4.0 que organitza la
Fundación Ibercaja. Concretament, la seva aportació es titula Nuevas tecnologías en el control de las Malas Hierbas. El IPMWise.
Clica aquí per a més informació

Primera fitxa ETSEA publicada a la plataforma de coneixement PRISMÀTIC
L’ETSEA s’ha integrat a PRISMÀTIC, una plataforma de coneixement d’accés obert dissenyada per ajudar a la presa de
decisions durant la planificació i gestió del patrimoni natural i la biodiversitat. Pensem que PRISMÀTIC és una gran
oportunitat per a fer difusió de la recerca que es fa a l’ETSEA en aquest àmbit a través de la publicació de fitxes
descriptives d’articles de recerca ja publicats. Sapigueu que ja s’ha publicat la primera fitxa, concretament sobre el pi
blanc. En breu procedirem a fer difusió de la plataforma a tota l’ETSEA.
Clica aquí per a més informació sobre Prismàtic i aquí per a veure la primera fitxa publicada des de l’ETSEA
Jornada tècnica "CUINA I ALIMENTS: TECNOLOGIA, SALUT I FORMACIÓ"
Aquesta jornada està organitzada per la Comissió Territorial a Lleida del “Tercer Congrés Català de la Cuina”, essent coordinada per la
Universitat de Lleida, tot comptant amb la col·laboració d’experts i representants de diferents entitats relacionades amb la cuina,
hostaleria i gastronomia.
Clica aquí per a més informació

Congrés Exafan sobre Anàlisi de l’explotació porcina del futur
Els catedràtics de L’ETSEA Jesús Pomar i Joaquim Balcells participaran el proper dia 15 de març al congrés porcí
Exafan, dins el marc de la 14a Feria internacional para la Producción Animal – FIGAN de la Feria de Zaragoza. Jesús
Pomar parlarà sobre Alimentació de precisió i granges intel·ligents i Joaquim Balcells sobre Genètica i nutrició procina +
Projecte Europeu.
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.
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