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dimecres, 26 d’octubre de 2022

Augmenten fins a 35 els investigadors i les
investigadores de la UdL més citats del món

Luisa F. Cabeza repeteix com la millor tant en la producció del
darrer any com en carrera investigadora
Un total de 35 investigadores i investigadors de la
Universitat de Lleida (UdL) es troben a la base de dades
dels científics més citats arreu del món, elaborada per
experts de la Universitat de Stanford (Estats Units),
l'empresa de cienciometria SciTech Strategies Inc. [ 

 i l'editorial científica https://www.scitech-strategies.com/ ]
. Són 8 mésElsevier [ https://www.elsevier.com/es-es ]

que en la darrera edició, després d'actualitzar les dades
del 2021. Tenint en compte tota la seua carrera, la UdL
compta amb 19 representants entre el 2% dels més
destacats a nivell internacional, tot i que tres d'ells ja no
treballen a la institució.
 
La millor posicionada als dos llistats és la catedràtica
laboral de l'Escola Politècnica Superior (EPS), Luisa F.

.Cabeza Fabra [ https://orcid.org/0000-0001-5086-872X ]
La responsable del grup de recerca GREiA [ 

 ocupa el lloc 1.795 tenint en comptehttps://greia.udl.cat/ ]
la , amb 4.194 referènciesproducció científica del 2021
excloent les autocites. Completen el  top 5 Gustavo A.
S l a f e r  [  

,http://www.pvcf.udl.cat/ca/personal/pdi/gustavo-slafer/ ]
de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
(ETSEA), al lloc 24.834; José M. Porcel i Reinald Pamplona, de la Facultat de Medicina i l'IRBLleida, als llocs
26.555 i 31.015, respectivament; i , de l'EPS, a laÁlvaro de Gracia [ https://orcid.org/0000-0002-8208-5487 ]
posició 32.948. 
 
Els segueixen Olga Martín Belloso, de l'ETSEA, al lloc 42.406; David Block, de l'INDEST [ 

 (Facultat de Lletres) però a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des de 2019,https://www.indestudl.udl.cat/ca/ ]
al 52.013; Paul Christou (ETSEA), al 60.153; Daniel Chemisana (EPS), al 75.949; Concha Ramos (ETSEA), al
77.754; Robert Soliva (ETSEA), al 82.991; Estela Mariné, de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, a la
posició 83.061; Sònia Marín (ETSEA), a la 89.523; Laura Salvia-Trujillo (ETSEA), a la 93.307; Albert Ibarz
(ETSEA), a la 102.696; José Manuel Valdivielso (Medicina-IRBLleida), a la 105.474; Albert Castell (EPS), al lloc
115.664; José A. Martínez-Casasnovas (ETSEA), al 136.260; Alejandra Rojas (ETSEA), al 136.928; Isabel Lara
(ETSEA), al 151.433;   Ángel G. Fernández (EPS), al151.507; Antonio Llombart (Medicina-IRBLleida) però
actualment a València, al 155.045; Víctor Resco (ETSEA), al 159.127; Eduard Oró (EPS), al 164.972; Jaume
Giné (EPS), al 171.216; Changfu Zhu (ETSEA, †), al 182.548; Teresa Capell (ETSEA), al 185.447;
Chrysovalantou Lamnatou (EPS), al 185.847; Gabriel Pérez (EPS), al 190.801; Laia Miró (EPS), al 221.475;
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Lluís Coll (CTFC-ETSEA), al 284.289); Lorenzo Fraile (ETSEA), al 300.326; Montse Martínez Alonso
(Medicina-IRBLleida), al 477.714; Irina Garcia (ETSEA), al 522.588; i Jordi Martí-Henneberg (INDEST-Lletres),
al 733.924.

Com a número 1 a nivell internacional durant el 2021 repeteix Zhong Ling Wang, de l'Institut de Tecnologia de
Georgia (Estats Units), amb 31.940 cites. Avelino Corma, de l'Institut de Tecnologia Química (ITQ-CSIC-UPV),
es manté com a primer espanyol, a la posició 90 del llistat. Quant a institucions catalanes, Manel Esteller, de
Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge, es troba al lloc 195.

Quant al global de la , el número 1 de la UdL el manté Luisa F. Cabeza, a la posiciócarrera investigadora
11.666 després de pujar-ne 1.651. La segueixen Paul Christou (16.392), Gustavo A. Slafer (23.928), Reinald
Pamplona (40.341), José M. Porcel (48.430), Xavier Matias-Guiu -de la Facultat de Medicina i l'IRBLleida, però
en comissió de serveis a l'Hospital de Bellvitge des de 2019- (56.940), Fernando López-Gatius -investigador
independent des de 2015- (69.855), Olga Martín-Belloso (78.547), Concha Ramos (104.400), José A.
Martínez-Casasnovas (114.757), Sònia Marín (123.946), David  Block -actualment a la UPF- (126.616), Albert
Ibarz (148.772), Daniel Chemisana (152.518), Álvaro de Gracia (161.003), Robert Soliva (172.343), Ramon
Batalla (193.748), Jaume Giné (223.238) i Albert Castell (323.979).

A nivell mundial, segons l'actualització d'aquesta base de dades, el científic més destacat per tota la seua
carrera és Michael Grätzel, de l'Escola Politècnica Federal de Lausana (Suïssa). Tant en l'àmbit estatal com en
el català repeteixen primera posició Avelino Corma, al número 28 del llistat; i Manel Esteller, al 120.
 
MÉS INFORMACIÓ:

Actualització de les dades 2022 [ https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4 ]

NOTÍCIES RELACIONADES:

Fins a 27 investigadores i investigadors de la UdL, entre els més citats del món [ 
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Fins-a-27-investigadores-i-investigadors-de-la-UdL-entre-els-mes-citats-del-mon/
]
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