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Actuacions en infraestructures al campus de l’ETSEA 
Recentment s’han realitzat diverses actuacions en infraestructures del campus: nou carril bici davant l’edifici 3, renovació de la 
plantació experimental de fruiters, nova sala de videoconferències a l’edifici 5B compartida entre Agrotecnio i ETSEA i renovació 
d’equips de climatització a l’edifici B. 

Nomenament del coordinador de recerca, transferència, emprenedoria i innovació del PCiTAL 
El professor de l’ETSEA, Dr. José Antonio Bonet, ha estat nomenat coordinador de recerca, transferència, emprenedoria i 
innovació del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL). 
Clica aquí per a més informació 
 

 

 
 

 
 

Per què interessen les males herbes? 
El Grup de recerca en Malherbologia i Ecologia Vegetal ha estat protagonista d’un reportatge divulgatiu al Suplement 
científic “Vint-i dos” (Diari Segre).  
Clica aquí per a més informació 
 

IV Edició del Fòrum #DATAGRi2021 
L’ETSEA i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya coordinaran el comitè local que organitza el 25 i 26 de 
novembre la IV edició del fòrum #DATAGRi2021, una trobada internacional sobre impuls a la transformació digital en el 
sector agroalimentari de referència al sud d’Europa.  
Clica aquí per a més informació 

 

 
 

 

 
 

Màster Incendis Forestals: Ciència i Gestió Integral (masterFUEGO) 
El Consell de Govern de la UdL ha autoritzat la signatura del “Convenio específico de colaboración interuniversitaria entre la 
Universitat de Lleida, la Universidad de León, la Universidad de Vigo y la Universitat Politècnica de València para la realización 
conjunta del Máster en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral” 

Nou membre a la comissió ‘One Health’ dels veterinaris catalans 
El professor de l’ETSEA, Dr. Lorenzo Fraile, és un dels quatre membres de l'òrgan consultiu en malalties zoonòtiques, Comissió 
‘One Health’ dels veterinaris catalans. 
Clica aquí per a més informació 

 

 
 

Investigadors de l’ETSEA entre els més citats del món 
Diversos professors de l’ETSEA i investigadors d’Agrotecnio (Paul Christou, Gustavo Slafer, Olga Martín, M. Concepción Ramos, Jose A. Martínez-
Casanovas, Sonia Marín, Albert Ibarz i Robert Soliva), entre els investigadors més citats del món. 
Clica aquí per a més informació 
 

 
 

Balaguer acollirà una planta pilot de la UdL per al reaprofitament de fusta 
Balaguer acollirà una planta pilot de la UdL per al reaprofitament de fusta amb l’objectiu estratègic d’impulsar el procés de 
transició cap al model de bioeconomia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial.  
Clica aquí per a més informació 

Revista Internacional sobre Incendis Forestals 
S’ha publicat el segon número de la Revista internacional sobre incendis forestals, promoguda pel professor Dr. Domingo 
Molina. 
Clica aquí per a més informació 

 

 
 

Tres titulacions de l’ETSEA renoven la seva acreditació per AQU 
El 25 i 26 de març va tenir lloc la visita virtual a l’ETSEA del Comitè Extern d’acreditació de les titulacions: Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària, 
Grau en Enginyeria Forestal i Màster en Protecció Integrada de Cultius. El comitè va avançar la conclusió que totes tres titulacions superen l’acreditació, a 
l’espera de rebre l’informe final més detallat. 

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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