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dimecres, 28 de setembre de 2022

L'ETSEA rep el reconeixement dels enginyers
agrònoms

El ministre lliura una estatueta pels 50 anys de l'Escola al seu
director
L'Associació Nacional d'Enginyers Agrònoms (ANIA [ 

) ha concedit a l'Escolahttp://ingenierosagronomos.es/ ]
Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la
Universitat de Lleida (UdL) un premi de reconeixement als
50 anys d'excel·lència del centre. La presidenta de l'ANIA,
Mª Cruz Díaz Álvarez, i el Ministre d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, Luis Planas Puchades, han lliurat aquest
dimecres una estatueta al director de l'Escola, Jordi
Graell, en el marc del 5è Congrés Nacional d'Enginyers
A g r ò n o m s  [  

 quehttps://congresoagronomos.es/wp-content/uploads/2022/09/Programa-completo-V-CNIA-Lleida-2022.pdf ]
s'ha celebrat a La Llotja de Lleida.
 
"Per a l'ETSEA és un reconeixement rellevant que ve a valorar l'èxit que ha anat assolint el centre des dels seus
inicis difícils i precaris l'any 1972 fins arribar a ser actualment un dels principals campus agroalimentaris,
forestals i veterinaris d'Espanya", ha destacat Graell, que atribueix la bona trajectòria "al treball i compromís de
tota la comunitat acadèmica -professorat, estudiantat i personal d'administració i serveis- que en el passat i
actualment han ensenyat, investigat o estudiat a l'Escola".
 
El director de l'ETSEA també destaca la "intensa activitat investigadora en diverses disciplines de l'agricultura,
les ciències forestals, la tecnologia d'aliments, la biotecnologia i la veterinària, que han permès que la
Universitat de Lleida ocupi llocs rellevant en els prestigiosos rànquings de recerca del món". En aquest sentit,
Jordi Graell assegura que "el compromís d'aquest centre de la UdL és continuar complint la seua missió
principal, que no és altra que la formació de professionals amb els coneixements i competències adequades per
ajudar als sectors productius i a la societat a fer front als reptes actuals i de futur que plantegen l'agricultura i la
producció d'aliments a tot el mon".
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