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La UdL destaca al Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món (ARWU) 2019 als àmbits acadèmics de l’ETSEA
La UdL ocupa el lloc 45 de les 300 universitats millors del món en l’àmbit de Ciència i Tecnologia d’Aliments. Es posiciona a la
franja 101-150 entre les 500 millors universitats del món en l’àmbit de Ciències Agràries i a la franja 150-200 entre les 300 millors
universitats del món en l’àmbit de Ciències Veterinàries.
Clica aquí per a més informació

Acte de benvinguda als estudiants de mobilitat del primer semestre
El dia 9 de setembre es va donar la benvinguda al primer grup d'estudiants de mobilitat que estudiaran al campus d'ETSEA aquest
primer semestre. Els 68 visitants (22 de màster i 46 de grau) d'aquest semestre provenen de 26 països. Brasil, Itàlia, Mèxic,
Ucraïna i Rússia són els més representats

Els Pirineus poden cremar sencers
Marc Castellnou, cap del Grup d'Actuacions Forestals dels bombers de Catalunya i professor associat del departament de Producció
Vegetal i Ciència Forestal de la UdL, assegura que hi haurà grans incendis a la Selva Negra, els Pirineus, Escandinàvia, a les grans
masses forestals de les Rocoses o Canadà, que seran tan devastadors com els de l’Amazònia o Indonèsia. Assegura que l’extinció
no es la solució.
Clica aquí per a més informació
Ignacio Romagosa nomenat acadèmic de número de la Reial Acadèmia d’Enginyeria
El catedràtic de Producció Vegetal de la Universitat de Lleida (UdL) i director d'Agrotècnio, Ignacio Romagosa, ha estat nomenat
Acadèmic de Número a la Reial Acadèmia d'Enginyeria d'Espanya. És el primer professor de l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL en obtenir aquest reconeixement. La presa de possessió de la seua plaça va tenir lloc el
dia 24 de setembre a la seu de l'Acadèmia a Madrid.
Clica aquí per a més informació
Inauguració curs acadèmic 2019/20 de l’ETSEA
El passat 9 d’octubre de 2019 va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2019/20 de l’ETSEA. La lliçó inaugural va anar a
càrrec del Dr. José Ignacio Cubero Salmerón, catedràtic emèrit de genètica i millora vegetal de la Universidad de Córdoba, i va
versar sobre “Lliçons de la història de l’agricultura”. També es va fer un reconeixement a les persones de l’ETSEA que es van jubilar
durant el darrer curs.
Clica aquí per a més informació
Esmorzar informatiu sobre els "Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica" del DARP
L’ETSEA va acollir un esmorzar informatiu sobre els "Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica" del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. El subdirector general de Transferència i
Innovació Agroalimentària del DARP va explicar els detalls de la darrera convocatòria i, a continuació, van participar investigadors
de la UdL per explicar la seva experiència amb l’anterior convocatòria i els seus projectes presentats.
Clica aquí per a més informació
Acte de reconeixement al Dr. Jaume Porta Casanellas
El passat 3 d'octubre la Universitat de Lleida va retre un reconeixement al catedràtic emèrit de l'ETSEA Jaume Porta Casanellas per la
seva trajectòria acadèmica i de servei a la Universitat. L'acte va tenir lloc a l'Auditori Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de
la UdL. La Biblioteca del campus de Cappont ha estat 'batejada' amb el nom de Jaume Porta, el rector que va impulsar la construcció
del campus Cappont, inclòs l'edifici que allotja la biblioteca.
Clica aquí per a més informació Clica aquí per a més informació
Com es vigilen els boscos del món des de Lleida
El professor de l’ETSEA Víctor Resco explica que el grup de recerca al que pertany ha desenvolupat o ajudat a desenvolupar
diverses xarxes internacionals de monitorització i de seguiment de boscos. Amb això busquen millorar el coneixement sobre els
diferents boscos, així com ajudar a la seva preservació i ús sostenible.
Clica aquí per a més informació

Mengem bé, a Lleida?
El professor de l’ETSEA Estanislau Fons va participar al Debat de Lleida Activa de Lleida TV, en el que es va parlar sobre el Pacte
Nacional per l’Alimentació. Una aposta ambiciosa, diuen, que pretén coordinar les polítiques agroalimentàries del país i encarar els
reptes socials, ambientals, empresarials i tecnològics a què s’enfronta el sector.
Clica aquí per a més informació

Visita d’una Delegació del Govern de la regió alemanya de Baden-Württemberg a l’ETSEA
La visita es va dur a terme en el marc d’enfortiment de relacions entre Catalunya i la regió alemanya de Baden-Württemberg.
Aquesta missió respon la voluntat dels dos governs d’enfortir les relacions en l’àmbit agroalimentari i forestal i desenvolupar
projectes comuns que permetin un millor desenvolupament dels sectors agroalimentari i dels territoris rurals. La delegació alemanya
va poder conèixer de primera ma les activitats de recerca i transferència que es duen a terme a l’ETSEA.
Agrairem que ens indiqueu qualsevol error o inexactitud per tal d’esmenar-ho convenientment. Si teniu notícies relacionades amb l’ETSEA i el Campus Agroalimentari,
Forestal i Veterinari 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

