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Plena matrícula de nous alumnes als Graus i Dobles Graus de l’ETSEA per al curs 2021-22 
La xifra d’alumnes nous matriculats en primer curs dels Graus a l’ETSEA és de 292 estudiants en total, la qual cosa suposa un 
increment del 17,2 % respecte dels matriculats en el curs passat 2020-21 (que van ser 249 estudiants); això confirma una tendència 
creixent que s’observa en el número total de matriculats a Graus i Dobles Graus en els últims anys a l’ETSEA. 
Clica aquí per a més informació 

Visita de diverses autoritats a les instal·lacions de l’ETSEA: el President de la Diputació de Lleida, i el Subdelegat del Govern 
El president de la Diputació de Lleida, Sr Joan Talarn, i el Sr. José Crespin, subdelegat del Govern a Lleida, van visitar les instal·lacions 
del campus durant el darrer mes d'octubre. Tots dos han lloat la contribució del nostre campus al progrés i desenvolupament del sector 
agrícola, ramader, forestal i veterinari de Lleida. 
Clica aquí per més informació   Clica aquí per més informació 

Diversos investigadors/es de l’ETSEA i d’Agrotecnio, entre els més citats del món  
Diversos/es investigadors/es de l’ETSEA i d’Agrotecnio es troben a la base de dades dels científics més citats arreu del món, 
elaborada per experts de la Universitat de Standford, sciTech Strategies Inc. i l’editorial Elsevier. A més, la Dra. Olga Martín repeteix 
enguany a la classificació Highly Cited Researchers 2021. 
Clica aquí per més informació       Clica aquí per més informació 

El Dr. Paul Christou rep la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic 
El professor investigador ICREA de la Universitat de Lleida DR. Paul Christou ha rebut la Medalla Narcís Monturiol que atorga la 
Generalitat de Catalunya al mèrit científic i tecnològic.  
Clica aquí per més informació  

Setmana de la Ciència al Campus ETSEA / Inici de Tallers educatius 
Durant el mes de novembre, s’ha donat el tret de sortida als tallers impartits a l’ETSEA per a escoles i instituts. A més, les instal·lacions 
del campus també han acollit tallers i visites guiades a Agrotecnio, tot dins de la 26a Setmana de la Ciència.  
Clica aquí per més informació 

La Dra. Rosa Poch presenta el seu discurs com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans 
El discurs de presentació de Rosa M. Poch Claret com a membre numerària de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) es titula "Paleosòls: una porta als paisatges del passat a través del microscopi". 
Clica aquí per veure el vídeo 

Inaugurada a l’ETSEA l’exposició de l’ICGC: “Les textures de les roques”, que acull visites d’estudiants  
En l’exposició sobre les textures de les roques, que ha estat exposada al vestíbul AB de l’ETSEA des del 10 de novembre fins al 10 
de desembre, l’estudiantat i altres visitants han pogut descobrir el substrat geològic de Catalunya.  
Clica aquí per més informació 

Premis UdL a estudiants de final de graus i màsters de la UdL i Premis a millors treballs finals de màsters MENAG i PIC 
Els premis UdL extraordinaris de final de Grau i Màster s’han atorgat a: Daniel Sabaté Vañó, Núria Alegret Adia, Irene Teixidó Orries, Arnau Capdevila Tilló, 
Ramon Amigó Llovera, Pau Sentís Moré, Carola Palma Soler, Sònia Esteban Marín, Maria Lobato Gómez, Takele  Birhanu Muleta, Noemí Codina Pascual, 
Lourdes Salazar Porras i Javier Peña López. Per altra part, Maria Serret ha guanyat el Premi COEAC al Millor TFM en Enginyeria Agronòmica, i Noemí Codina 
ha guanyat el Premi SEMh al Millor TFM del màster Protecció Integrada de Cultius. 
Clica aquí per més informació      Clica aquí per més informació     Clica aquí per més informació 

Constituïda la 'spin off' IPM Advice SL sobre control de males herbes 
Investigadors del grup de Malherbologia i Ecologia Vegetal de l’ETSEA i Agrotecnio-UdL, van signar el passat dimarts 30 
de novembre la constitució de la spin-off IPM Advice SL, que estarà gestionada pels investigadors i socis José M. Montull 
(administrador), Andreu Taberner, i Jordi Recasens, i tindrà la seu social al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de 
Lleida. 
Clica aquí per 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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