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Els humans ja emmagatzemaven menjar fa 400.000 anys 

Segons una recerca realitzada a Israel on participen els investigadors de l’ETSEA Daniel Villalba i Antoni Margalida. “L'acumulació 
deliberada d'ossos implica una preocupació anticipada per les necessitats futures, i una capacitat de desplaçament temporal que 
supera l'aquí i ara com a forma de subsistència", asseguren els investigadors. "Aquesta és la primera evidència d'un comportament 
tan nou i pot obrir una nova porta sobre els modes d'adaptació dels humans al Paleolític", afegeixen. 

Clica aquí per a més informació 

Premis per a investigadors d’Agrònoms de la UdL 

El grup de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la UdL ha obtingut dos premis en el Congrés Nacional de Malherbologia celebrat a 
Vigo. Amadeo Arbonés ha guanyat el de millor treball final de màster per l'estudi Efecte de diferents encoixinats orgànics i 
herbicides naturals en l'emergència i desenvolupament de males herbes diana en vinya ecològica i el doctorand Carlos Cabrera, el 
de millor comunicació per Efecte herbicida de diferents compostos orgànics alternatius al glifosat per al control de Conyza 
bonariensis en vinya. 

Clica aquí per a més informació 

 

 
 

 

 
 

L’ETSEA guanyadora del Repte saludable Facultats de la UdL 

L’ETSEA va ser la guanyadora del Repte saludable Facultats de la UdL organitzat per la Càtedra de Desenvolupament 
d’Organització i Territoris Saludables (DOTS) de la UdL. L’ETSEA va decidir atorgar el premi solidari a Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida, gràcies a l’App O10k-Objectiu 10000 de la Càtedra DOTS-UdL. 

Clica aquí per a més informació 

L’ETSEA, a la primera escola de jutges de cabrum de Catalunya 

El professor de l’ETSEA Pere Miquel Parés ha participat en la primera Escola de Jutges de Morfologia de Cabrum Lleter que té lloc 
a Catalunya. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'Associació Catalana de Jutges i Qualificadors d'Ungulats Domèstics, i que 
pretén omplir el buit de formació ramadera que actualment hi ha al Principat. L'any vinent l'ETSEA acollirà una formació de races 
autòctones i foranies.  

Clica aquí per a més informació 

 

 
 

 

 
 

Quan els aliments ens intoxiquen (i maten) 

El catedràtic de l’ETSEA Antonio Ramos va participar al Debat de Lleida Activa de Lleida TV, en el que es va debatre sobre el nivell 
de seguretat alimentària en el que ens movem actualment, arrel de l’alarma sanitària provocada pel brot de listeriosis en productes 
carnis del passat estiu. 

Clica aquí per a més informació 

La UdL lliura els premis al millor estudiantat i professorat del curs 2017-2018 

Catorze estudiants de l’ETSEA, 5 de grau i 9 de màster, han rebut el premi extraordinari de final d’estudis corresponent al curs 
2017-2018. El catedràtic de l’ETSEA Carlos Cantero ha rebut una menció d’excel·lència a l’activitat docent. 

Clica aquí per a més informació 

 
 
 

 

 
 

Científics i professors de l’ETSEA, entre la elit mundial 

Científics i professors de l’ETSEA ocupen posicions importants en organismes internacionals, la qual cosa contribueix indubtablement a 
la projecció mundial de l’ETSEA. Entre aquests, les catedràtiques Olga Martín i Rosa M. Poch, així com el catedràtic Ignacio Romagosa 
i el professor d’investigació ICREA Gustavo Slafer ho expliquen durant la seva participació al Debat de Lleida Activa de Lleida TV. 

Clica aquí per a més informació 

L’ETSEA participa a les activitats mediambientals de la UdL 

Els participants van poder descobrir els secrets per elaborar un bon pa a la planta pilot de Tecnologia d'Aliments de l’ETSEA. Al 
taller de pa, el seguirà un taller d'hamburgueses veganes. Aquestes activitats formen part del vuitè cicle d’activitats mediambientals 
que organitza la Comissió de Medi Ambient de la UdL. 

Clica aquí per a més informació 

 

 
 

 

 
 

L'ETSEA centralitza el 10è Per què no puc fer-ho?, amb més de 400 alumnes d'ESO 

Un total de 440 alumnes de quart d'ESO -228 noies i 219 nois- de sis centres educatius de les comarques de Ponent van participar 
aquest divendres, 8 de novembre, a la jornada Per què no puc fer-ho?, dedicada a presentar els estudis de la Universitat de Lleida 
(UdL) sense estereotips de gènere. La desena edició es va centrar en l'ETSEA. Les noies van conèixer el grau d'Enginyeria Forestal i 
els nois, el doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal. 

Clica aquí per a més informació 

L’ETSEA i el CTFC organitzen la 5ena Reunió del Grup de Treball de Modelització Forestal de la SECF 

Professors i investigadors de l’ETSEA organitzen, juntament amb el CTFC, la 5ena Reunió del Grup de Treball de Modelització 
Forestal de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF). La reunió es va distribuir en 4 sessions: «Modelització del 
creixement i la producció forestal: noves tècniques i eines», «Modelització de la dinàmica forestal i la distribució d'espècies en un 
context de canvi global», «Quantificació, valoració i optimització de serveis ecosistèmics» i «Modelització de processos ecològics i 
interaccions bosc-aigua». 

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 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  
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