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L’ETSEA ha rebut el premi de ANIA com “Escola d’Enginyers Agrònoms” que compleix 50 anys, en un acte amb la presència del Sr. 
Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación  
La Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA), a través de la seva presidenta Sra. Mª Cruz Díaz, i amb la presència del Sr. Luis Planas 
(Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación), ha lliurat a l’ETSEA el premi a l’excel·lència en motiu del seu 50è aniversari. 
Clica aquí per a més informació 
 
 

 
 

Plena ocupació de matrícula en tots els graus i doble graus a l’ETSEA 
Tots els graus i doble graus a l’ETSEA mantenen un any més la plena ocupació pel que fa a matrícula d’alumnes de nou 
accés i amb taxes de cobertura respecte a places disponibles lleugerament superiors al 100%: Enginyeria Agrària i Alimentària 
(105%), Enginyeria Forestal (110%), Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura (104%), Biotecnologia (102%), Ciència i 
Tecnologia d’Aliments (95% ), Veterinària i Ciència i Producció Animal (102%). 

 
 

Olga Martín Belloso, doctora honoris causa de la Universitat de Cantàbria 
La catedràtica en Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida (UdL), Olga Martín Belloso va ingressar el passat 11 
de juliol al Claustre de Doctors Honoris Causa de la Universitat de Cantàbria (UC). 
Clica aquí per més informació        

La UdL manté posicions rellevants en el Shanghai Ranking-2022 en diverses disciplines científiques de l’ETSEA 
La UdL manté una posició rellevant en diverses disciplines agroalimentàries-forestals en l’edició 2022 del prestigiós 
Shanghai Ranking (Global Ranking of Academic Subjects).  
Clica aquí per més informació        
 

 
 
 

 

 

Teresa Capell, al grup assessor sobre R+D+I del Govern  
Dra. Teresa Capell, investigadora en Biotecnologia a Agrotecnio, ha estat seleccionada per formar part del Grup Horitzó 
constituït per diferents experts amb l’objectiu d’assessorar al Govern de Catalunya en R+D+I. 
Clica aquí per més informació        

Premi Alfons de Borja 2022 al Doctor Marc Palahí Lozano  
El Dr. Marc Palahí, enginyer de forest i actual director de European Forest Institute, ha rebut el 11è Premi Alfons de Borja el 
passat 28 de setembre en un acte a l’edifici del Rectorat de la UdL, atorgat per Alumni UdL (Associació d’Antics Alumnes i 
Amics de la UdL) i a proposta de l’ETSEA en el context del 50è Aniversari del centre. 
Clica aquí per més informació 
Clica aquí per més informació 

 
 

 

 
 

Dos programes de doctorat UdL coordinats des d’ETSEA, acreditats com ‘excel·lents’ per AQU Catalunya 
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat amb el segell d’excel·lència 
els programes de doctorat UdL: Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, i Gestió Forestal i del Medi Natural (coordinats 
per la Dra. Roxana Savin i el Dr. Josu Alday, respectivament).  
Clica aquí per més informació       

Entrevistes al Dr. Víctor Resco sobre els incendis forestals 
Àmplia difusió de les diferents intervencions als mitjans de comunicació del Dr. Víctor Resco, professor d’Enginyeria 
Forestal, sobre els incendis forestals esdevinguts al llarg d’aquest estiu.  
Clica aquí per més informació     Clica aquí per més informació 
Clica aquí per més informació     Clica aquí per més informació 

 
 
 

 

 
 

L'ETSEA, el centre de la UdL amb més projectes finançats pel Ministeri per a Recerca 
ETSEA, el centre de la UdL amb més projectes de recerca finançats pel Ministerio de Ciencia e Innovación en la convocatòria 
2021 de Generación de Conocimiento.  
Clica aquí per a més informació 

Premi del Llibre Agrari per a una obra sobre Repoblació Forestal 
Fira de Lleida ha atorgat el Premi del Llibre Agrari 2022 a l'obra Bases técnicas y ecológicas del proyecto de repoblación 
forestal, coordinada pel professor de l’ETSEA, Dr. Jesús Pemán, juntament amb altres autors. 
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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