
 
 

 
Butlletí periòdic discrecional de notícies del Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari - 1/2022 8 d’abril de 2022 

 

 
 

Acreditació del Màster Enginyeria Agronòmica i del DG Veterinària i Ciència i Producció Animal 
Al febrer-març de 2022 ha tingut lloc la visita del Comitè Extern per a l’acreditació del Màster en Enginyeria Agronòmica i 
del Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal. Les entrevistes amb Direcció, coordinadors, professors, 
alumnes i ocupadors s’han realitzat per via telemàtica, si bé la visita a les instal·lacions a l’ETSEA i a Torrelameu s’ha 
realitzat presencialment. Restem a l’espera de rebre l’informe de l’acreditació. 

Tallers al campus ETSEA per a Escoles i Instituts 
Aquest curs s’ha intensificat l’organització de tallers impartits per diverses persones docents i investigadores de l’ETSEA. 
En resum, des de l’inici de curs s’ha rebut la visita de més de 500 alumnes de diferents Escoles i Instituts, que han realitzat 
diversos tallers als laboratoris dels departaments i camps del campus ETSEA. Per altra part, també es preveu que més de 
400 alumnes realitzin tallers dins el projecte Ilercovid. Al finalitzar aquest curs acadèmic, s’espera que al voltant d’un miler 
d’estudiants hagin visitat les instal·lacions del nostre campus.  
Clica aquí per més informació        
 

 
 
 

 
 

Frank Forcella ha estat investit doctor honoris causa per la UdL  
Frank Forcella, investigador i professor a la Universitat de Minnesota, ha estat investit nou doctor honoris causa de la UdL, 
a proposta del grup de recerca en Malherbologia i Ecologia Vegetal, i en reconeixement de la seva amplia trajectòria 
docent i investigadora en la biologia i ecologia de les males herbes. 
Clica aquí per més informació        

La Càtedra Agrobank-UdL premia un projecte per microencapsular compostos bioactius del bròcoli  
La Càtedra AgroBank de la Universitat de Lleida (UdL) ha guardonat amb 15.000 euros un projecte per microencapsular, 
estabilitzar i augmentar la  vida útil de compostos bioactius d'origen natural obtinguts a partir del bròcoli, que ha resultat 
guanyador de la V Convocatòria d’ajuts a la transferència en el sector agroalimentari.  
Clica aquí per més informació     

 
 
 

 
 
 

L’ETSEA mostra el seu rebuig per l’atac militar de Rússia a Ucraïna 
La comunitat de l’ETSEA condemna l'agressió militar de Rússia envers a Ucraïna, i manifesta la necessitat de resoldre 
els problemes polítics des dels principis democràtics, el dret internacional, el diàleg i el respecte als pobles. A més, des 
de l’ETSEA i la Universitat de Lleida s’està atenent i ajudant als 6 alumnes ucraïnesos que estan actualment estudiant al 
nostre centre.  

Remodelació de la sala d’usuaris com una nova aula i reubicació dels ordinadors a la Biblioteca 
La Biblioteca ha realitzat uns treballs per actualitzar la zona de consulta i treball amb ordinadors, posant a l'abast dels 
usuaris i les usuàries 10 ordinadors amb tot el programari adient per a l'estudiantat del campus d'ETSEA. Per altra part, 
s’està plantejant fer canvis en l’espai de l’antiga Sala d’usuaris d’informàtica per tal de transformar-la en una nova aula 
docent. 
Clica aquí per més informació 

 
 
 

 
 
 

Un estudi de la UdL i el CTFC estima que la riquesa global d'arbres és un 14% superior a la coneguda  
El professor Sergio de Miguel, del departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, ha col·laborat en un estudi que 
posa de relleu la manca de coneixement que es té sobre les espècies d'arbres que hi ha a l'interior dels sistemes forestals 
globals, així com el valor de nous enfocaments per obtenir nous coneixements sobre la biodiversitat del nostre planeta i 
la seva necessitat de conservació.  
Clica aquí per a més informació 

El Curs de reconeixement de males herbes (de la UdL) ha celebrat el 25è aniversari  
Més d'un miler de persones s'han format en reconeixement de males herbes, gràcies al curs dedicat a aquesta temàtica 
que es va posar en marxa al 1997. Enguany compleix 25 anys i els seus impulsors, el grup de Malherbologia i Ecologia 
Vegetal (GREM) de la UdL, ho han volgut celebrar amb un acte a l'ETSEA. 
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. 
 
Sotsdirecció de Divulgació i Transferència  
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