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Arxiu multimèdia. Recerca
17/02/16/ La UdL acull la presentació dels resultats de la recerca del càncer

d'endometri

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Nous-avencos-en-lestudi-del-cancer-dendometri/

]

06/02/16/ Presa de possessió d'Elvira Fernández com a nova directora de

l'IRBLleida [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/elvira/ ]

de

recerca

multidisciplinar

de

la

05/12/15/ Trobada de grups

UdL

per

fer

la

refrigeració

i

durada

de

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/refrigeracioactiva/ ]

conjunta

[

14/11/15/ Projecte de la UdL

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/recercaconjuntaUdL/ ]

sobre

recerca

la

bateria

dels

dispositius

mòbils

[

13/11/15/ Catorze estudiants

de Secundàri han rebut els Premis a treballs de recerca de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior [
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/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/PremisSecundaria2015/

03/11/15/

]

Assistent

robòtic per a persones amb discapacitat motriu, que es podrà controlar mitjançant el ratolí virtual Headmouse de

la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/assistentroboticUdL/ ]

15/10/15/ Els

voltors, en perill de desaparèixer a causa de l'ús del diclofenac en vaques i altres animals. [

21/01/15/ El joves que no

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/voltorsdiclofenac/ ]

marxen a l'estranger, sovint han d'impulsar un negoci propi o treballar en feines per sota de la seva formació. [

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/jovesquenomarxen/

20/01/15/ La Biblioteca

]

històrica de la Traducció Catalana i una app per seguir la ruta literària Màrius Torres, novetats de la Càtedra. [

13/01/15/ Alter Training

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/catedramariustorres/ ]

Master

Activa.

Videojoc

per

millorar

el

clima

laboral

i

el

rendiment

[

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-crea-un-videojoc-per-millorar-el-clima-laboral-i-el-rendiment/#video

]

02/12/14/ Luísa F. Cabeza, energies renovables: reinventar la roda. Els nous

edificis aprofiten aquestes fonts en ares de l'eficiència energètica. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/cabeza/ ]

2

02/12/14/ Christou, cap del Laboratori de Biotecnologia Vegetal de la UdL treballa

en el projecte europeu Pharma Plant, que busca remeis contra la sida amb plantes transgèniques. [

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/christou/ ]

23/11/14/ La recerca en les Lletres a la

UdL. La UdL disposa de 94 grups de recerca en àrees de coneixement molt diferents. Avui ens centrem en

l'àmbit de les Lletres. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL09/ ]

19/11/14/ Olga

Martin, els nous aliments. Els nous mètodes de processament d'aliments porten al mercat productes llestos per
ésser menjats sense que perdin les seves propietats. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/martin/ ]

17/11/14/ La recerca biomèdica a la UdL. Els investigadors de l’IRB Lleida

participen en xarxes d’investigació amb una elevada producció d’articles de repercussió nternacional. [

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL08/ ]

17/11/14/ Els investigadors de l’IRB

Lleida participen en diverses xarxes d’investigació amb una elevada producció d’articles científics de

repercussió internacional. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/IRBLleida/ ]

13/11/14/

Joaquim Ros, l'Atàxia de Friedreich, un trastorn provocat per la mutació d'un gen del cromosoma 9. [
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/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/ataxia/ ]

11/11/14/ Joan Estany, porcs més

saludables. La variant més activa d'un gen fa que els porcs tinguin un greix més saludable, menys abundant i
una carn més apreciada pel consumidor. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/estany/ ]

11/11/14/ La UdL ocupa la 8a posició a l’estat en productivitat de recerca, la 6a en

impacte normalitzat i la 2a en excel·lència i lideratge. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/UDL07/ ]

10/11/14/ Ximo Company, l'art amb ulls de científic. Al CAEM fan una feina de

veritables detectius per entendre la història de cada peça. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/ximocompany2/ ]

09/11/14/ Jordi Palacín i el seu grup de recerca treballen en tecnologies

dissenyades per ajudar les persones discapacitades. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/palacin/ ]

07/10/14/ Debat sobre la violència juveni, amb Carles Feixa, catedràtic

d'Antropologia social de la UdL. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/violenciajuvenil/ ]

15/07/14/ Xavier Matias-Guiu, catedràtic de la Universitat de Lleida i director de l'Institut de Recerca Biomèdica
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de Lleida. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/matiasguiu/ ]

03/07/14/ Menàrguens és

el primer municipi de Catalunya amb un atles històric que analitza l’evolució del seu paisatge durant els darrers

2.000 anys. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/atleshistoricmenarguens/ ]

02/07/14/

Aprofundir en l’estudi dels mons religiosos a l’Edat Mitjana és l’objectiu de les V Jornades d’Història del Monestir

de les Avellanes. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/avellanes/ ]

21/06/14/ Lluís

Martín Closas ens parla de la utilització de plàstics biodegradables per obtenir una producció més sostenible [

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/horticultura/ ]

20/06/14/ Google beca a tres

estudiants d'informàtica de la UdL. Són tres dels 1.200 estudiants becats per Google arreu del món per treballar

amb funcions del Liquid Galaxy. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/google/ ]

07/06/14/ L’agricultura de conservació es basa en la mínima intervenció al sòl, el manteniment de la coberta

vegetal i la rotació de cultius. [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/cantero2/ ]

20/05/14/ La facultat de Ciències de l'Educació ofereix eines i estratègies educatives a través de la matèria
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Processos i contextos [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/processoseducatius/ ]

14/05/14/ La Unitat de Millora Genètica del Porcí identifica una mutació genètica que produeix porcs amb menys
greix saturat i més greix monoinsaturat [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/greixsaturat/ ]

06/05/14/ Com és la fortalesa dels Vilars d'Arbeca a vista d'ocell? Ara ja és

possible

saber-ho,

gràcies

a

les

noves

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Els-Vilars-dArbeca-a-vista-de-drone/#video

tecnologies.

[

]

03/05/14/ La Universitat de Lleida és pionera a Catalunya en la implantació de la formació en alternança. [

19/04/14/ José Serrano, del grup de

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/alternansa/ ]

recerca Nutren-Nutrigenòmica de la UdL ens parla de l'estèvia [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/estevia/ ]

17/04/14/ Recerca sobre la capacitat cognitiva i la impulsivitat humana. Entrevista

a Anton Aluja, catedràtic de l'Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la UdL [

29/03/14/ Entrevista a Jaume Puy, Josep

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/aluja/ ]

Galceran

i

Carlos

Rey-Castro,

del

grup

de

recerca

sobre

Fisicoquímica

ambiental

[
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17/03/14/ L'antropòleg de la UdL

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/quimicafisica/ ]

Carles Salazar parla del seu llibre "Antropología de las creencias: Religión, Simbolismo e Irracionalidad" [

11/02/14/ Entrevista a Anton Aluja,

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/salazar/ ]

catedràtic

de

l'Àrea

de

Personalitat,

Avaluació

i

Tractament

Psicològic

de

la

UdL

[

20/01/14/ L'Àrea Metabolòmica de

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/conducta/ ]

l'IRB Lleida. Entrevista a Manel Portero i Mariona Jové, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Lleida [

19/12/13/ L'IRIS és un institut

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/metabolomica/ ]

d'investigació de la UdL que aplega dotze grups de recerca en l'àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials [

04/12/13/ Tomàs Pallejà ens parla de

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/iris/ ]

HeadMouse

i

VirtualKeyboard,

solucions

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/palleja/ ]

dirigides

a

persones

amb

mobilitat

reduïda

[

23/11/13/ Lleida, potència en producció i

recerca sobre el porc. Taula rodona amb els professors de l'ETSEA Joan Estany, Lorenzo Fraile i Gerardo
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Blanco [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/porci/ ]

19/11/13/ Projecte Agrochepack de

gestió de residus d'envasos i de complements agrícoles [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/agrochepack/ ]

11/11/13/ Es tracta d’un panís amb un alt contingut vitamínic adequat tant per al

consum humà com per als animals [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/panis/ ]

05/11/13/ La CMT estudia la literatura catalana contemporània usant les noves tecnologies per conservar i

difondre el patrimoni cultural [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/catedramarius/ ]

05/10/13/

Agricultura

de

precisió:

quan

la

tecnologia

s'alia

amb

el

pagès

[

23/11/13/ Tàrrega: reconstruir l'aiguat del

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/precisio/ ]

1874. Experts de la UdL alerten que una rubinada com la de Santa Tecla podria tornar a produir-se a l'Ondara [

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/21-de-juny-de-2013-00002/#video

Entrevista

al

vicerector

de

Recerca

de

la

21/06/13/

]

Universitat

de

Lleida,

Jaume

Puy

[
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/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/puy/ ]

03/06/13/ Panís transgènic per evitar pinsos

amb additius. La investigació pretén evitar la utilització de pinsos amb additius per alimentar a les gallines [

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/panistransgenic/ ]

28/05/13/ Aigua, sol i sòl, la riquesa

natural de Lleida. Entrevista a Josep Maria Villar, Ramon Batalla i Ignasi Rosell, del departament de Medi

Natural i Ciències del Sòl de l’ETSEA [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/etsea/ ]

23/05/13/ Entrevista a Albert Sorribas, vicerector de Política Científica i Tecnològica de la Universitat de Lleida [

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/sorribas/ ]

L15/05/13/ a UdL coordina una recerca

internacional sobre el 15-M. L’estudi, anomenat GENIND ha de respondre a preguntes com què tenen en

aquests moviments [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/15M/ ]

17/04/13/ Les males

herbes, l'enemic silenciós dels cultius. Debat amb membres del grup de recerca de Malherbologia i Ecologia

Vegetal [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/debatmalesherbes/ ]

16/04/13/ Quins són els

projectes més destacats de la Unitat de focs forestals de la UdL? [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/focsforestals/

9

11/04/13/ El vídeo sense barreres com a suport per la docència en l'educació

]

superior [ http://www.videoaccessible.udl.cat/ ]

05/03/13/ Agrònoms, innovació al servei de

l'alimentació. Innovació per aconseguir aliments de més qualitat, segurs, saludables i atractius pel consumidor [

01/03/13/ Consum de drogues entre

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/agronoms2013/ ]

universitaris. Estudi dels professors de la Facultat de Medicina de la UdL, Francesc Abella i Àngel Pedra [

11/02/13/ Entrevista al professor i

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/consumdrogues/ ]

ex-degà de Medicina, Joan Ribera [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/ribera/ ]

08/02/13/ Biotecnologia contra la sida. Projectes del Grup de Recerca en Biotecnologia Vegetal Aplicada [

12/12/12/ Detecció precoç del càncer de

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/biosida/ ]

mama.

Càlculs

matemàtics

per

a

la

detecció

precoç

del

càncer

de

mama

[
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05/12/12/ Entrevista a M.Ángeles

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/detecciocancer/ ]

Calero. Un estudi de la UdL detecta manca de consciència i certa tolerància a la violència de gènere entre el

seu alumnat [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/calero/ ]

13/11/12/ El coneixement de

la UdL a les empreses de Lleida. La transferència del coneixement universitari a les empreses de Lleida [

06/11/12/ Purins: un impuls per al blat

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/globalleida/ ]

de moro. L'ETSEA estudia l'ús de purins als conreus, amb rendiments similars i més barat que amb adobs

minerals [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/purins/ ]

26/10/12/ Centre d'Estudis i

Documentació de les Dones. El CEDD dóna suport a l'estudi, la docència i la recerca sobre temes de gènere [

23/10/12/ Mestresclass: Carles Feixa. Què

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/ceed/ ]

vol dir el terme 'generació @' que fem servir per anomenar els joves i adolescents de l'era digital [

03/10/12/ Quins compostos de l'oli d'oliva

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/feixa/ ]

verge

i

del

raïm

tenen

més

capacitat

per

prevenir

patologies

cardiovasculars

[
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E18/10/12/ El catedràtic d'ETSEA

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/aniversariETSEA/ ]

rep

un

premi

Jaume

Vicens

Vives

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/cantero/ ]

per

l'excel·lència

en

la

docència

universitària

[

13/09/12/ Projecte pioner per prevenir

malalties a través de la dieta i millorar alguns tractament [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/IRBdieta/ ]

16/08/12/ Espectròmetre de masses. Joaquim Ros, del Servei de Proteòmica i

Genòmica, ens explica les utilitats d’aquest aparell [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/espectrometre/ ]

13/06/12/ Entrevista a Reynald Pamplona. Les malalties derivades d'una mala

alimentació són ja la primera causa de mortalitat [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/pamplona/ ]

07/05/12/ El CAEM de la UdL identifica un Crist inèdit del pintor Sorolla [

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/sorolla/ ]

26/04/12/ La UdL recupera peces inèdites

de Ricard Vinyes. Es van poder escoltar en l'últim concert de la dinovena Temporada Musical de la UdL [
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11/04/12/ El grup de recerca en males

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/vinyes/ ]

herbes

estudia

el

paper

de

les

formigues

en

el

control

El

Laboratori

de

Musicologia

les

males

herbes

[

22/03/12/ Partitures que sonen 130 anys

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/ecologica/ ]

després.

de

recupera

partitures

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/20-de-marc-de-2012-00001/#video

de

Celestino

Vila

de

Forns

[

21/03/12/

]

Proposta de reforma del règim electoral general. Compareixença de Jesús Burgueño, professor de la UdL, a la
Comissió d'Afers Institucionals del Parlament [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/parlament/ ]

15/03/12/ Centre d'Art d'Època Moderna. El CAEM és un servei científic tècnic

dedicat a l'anàlisi del patrimoni artístic tardomedieval i modern [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/caem/ ]

01/02/12/ Xarxes socials i seguretat a Internet. Entrevista a Carles Mateu,

especialista en noves tecnologies i intel·ligència artificial [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/xarxessocials/ ]

23/01/12/ Grup d'Investigació Prehistòrica. El GIP rep una beca RecerCaixa per a un

projecte

d'arqueologia

experimental

al

jaciment

ibèric

de

Verdú

[
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https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/23-de-gener-de-2012-00002/#video

19/01/12/

]

Laboratori d'Enginyeria Genètica. Quin treball i investigació duu a terme el laboratori d'enginyeria genètica de la

UdL?

[

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/laboratorienginyeriagenetica/

07/12/11/

]

Xiloteca de la UdL. Compta amb 700 tipus de fustes procedents de tots els continents [

24/11/11/ Biotecnologia Vegetal Aplicada.

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/xiloteca/ ]

Línies

de

recerca

en

enginyeria

genètica

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/biotecnologia/ ]

del

grup

de

Biotecnologia

Vegetal

Aplicada

[

24/11/11/ Presentació de l'estabulari

de rosegadors / Serveis científico-tècnics de la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/estabulari/ ]

17/11/11/ El Grup de Tecnologia dels Aliments de la UdL investiga un oli reforçat amb

antioxidants [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/oli/ ]

27/09/11/ Ratolí i teclat virtuals,

Headmouse i Virtualkeyboard. Programari que facilita l'ús de l'ordinador a persones amb discapacitats [
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/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/headmouse/

20/09/11/

]

Projecte

HESTOR.

Entrevista a Lluïsa Cabeza al voltant dels sistemes d'emmagatzematge i gestió de l'energia tèrmica natural [

20/09/11/ Projecte AGROCHEPACK.

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/ordi01/ ]

Entrevista a Lluís Martín al voltant dels sistemes de gestió optimitzada de residus d'envasos fitosanitaris [

08/06/11/ Males herbes resistents, males

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/ordi02/ ]

herbes

en

perill.

Aplicació

controlada

de

diversos

herbicides

a

diferents

males

herbes [

11/05/11/ Avaluació energètica

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_malesherbes/ ]

de la construcció. Projecte pioner per avaluar l'eficiència energètica i dels sistemes de construcció [

16/02/11/ Pedro Fraile i Roser

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_energetica/ ]

Gort

elaboren

un

estudi

al

voltant

de

la

percepció

de

Fisiologia

de

la

seguret

a

Lleida

[

15/02/11/ Entrevista a Manel Portero,

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_fraile/ ]

professor

de

UdL

i

codirector

de

Nutren-Nutrigenomics

[
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23/11/10/ Els immigrants gasten

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_nutren2/ ]

menys

en

medicaments.

Així

ho

demostra

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_medicaments/

un

estudi

de

la

Universitat

09/11/10/

]

de

Lleida

[

Headmouse

i

Virtualkeyboard. La UdL millora el ratolí i el teclat virtuals per a persones amb discapacitat motriu severa [

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-de-setembre-de-2010/#video

]

26/10/10/

Biotecnologia vegetal aplicada. Investiguen propietats contra el càncer en les fulles de tabac [

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_tabac/ ]

20/10/10/ La gestión de los bosques.

Amb el catedràtic de Producció Vegetal i ciència Forestal de la UdL, Álvaro Aunós [

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_boscos/ ]

15/09/10/ Tribus urbanes? Amb la

participació del sociòleg de la UdL, Carles Feixa [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_tribus/ ]

02/09/10/ Com retardar l'envelliment amb una bona alimentació. Reynald Pamplona

parla

al

3/24

sobre

nutrició

i

envelliment [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_pamplona/ ]
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25/08/10 / El programa El reportero de la historia (TVE) visita la Fortalesa ibèrica de

Els Vilars [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_vilars2/ ]

23/08/10 / El programa

Sota terra (TV3) visita Els Vilars amb el Grup d'Investigació Prehistòrica de la UdL [

07/05/10 / Menjar menys i bé, recepta

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_vilars1/ ]

per viure més anys. Investigadors de la UdL aconsegueixen retardar l'envelliment cel·lular [

07/05/10 / Antropologia de les

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_envelliment/ ]

creences. Entrevista a Carles Salazar, antropòleg de la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_salazar/ ]

21/04/10 / El metge i professor de la UdL Jorge Soler parla de salut i immigració [

10/02/10 / Un menú nutrigenòmic.

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_soler/ ]

David

de

Lorenzo,

professor

de

Genètica

Humana

i

Nutrigenòmica

de

la

UdL

[

17

La Recerca a la UdL. La UdL

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_nutrigenomica/ ]

aposta per un model d'universitat emprenedora, on tant la recerca bàsica com l'aplicada juguen un paper clau [

09/07/09 / La UdL desenvolupa un teclat

/sites/universitat-lleida/ca/recerca_old/#video ]

virtual per a persones amb discapacitat. L'aplicació permet l'escriptura de textos en cinc idiomes [

21/10/09 / Alts nivells

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/9-de-juliol-de-2009/#video ]

de contaminació al Segre. Un estudi de la UdL detecta alts nivells de contaminació en alguns trams [

01/09/09 / Nou sistema d'energia

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_segre/ ]

solar.

La

UdL

patenta

un

sistema

que

incrementa

l'efectivitat

la

nova

realitat

a

les

zones

rurals

catalanes

les

tecnologies

més

plaques

solars

[

modernes

i

trenca

tòpics

[

28/04/09 / El Centre d'Art de la UdL

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_ruralitat/ ]

utilitza

les

09/06/09 / L'Atles de la nova ruralitat

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_solar2/ ]

descriu

de

per

autentificar

pintures

i

escultures

[
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02/04/09 / Sistema solar integrat en

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_art/ ]

facanes i cobertes d'edificis. Investigadors de la UdL patenten un mòdul solar de concentració que s'integra en

facanes [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_solar1/ ]

20/10/08 / Aconseguir que

els sucs no perdin qualitats. La UdL és al capdavant mundial d'una investigació alimentària [

http://www.tv3.cat/videos/753449/ ]

2008 / La UdL coordina l'informe del CADS sobre la

gestió dels purins [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_purins/ ]

17/01/08/ 'Ratolí'

virtual per a persones discapacitades. [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/17-gener-de-2008/#video ]

2007 / Satèl·lits i agricultura de precisió. Els sistemes d'informació per satèl·lit ajuden

a regular processos agrícoles [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_satelits/ ]

Entrevista a Manuel Portero, Director de Nutren-Nutrigenomics [ /sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_nutren/ ]
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GREA / Tecnologia per uns edificis més sostenibles. Entrevista a Xavier Potau,

promotor

de

GREA

Innovació

Concurrent

[

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_grea/

]

03/04/07 / Atacama: vida en el lloc més sec del planeta. Investigadors de la UdL

troben microorganismes en llocs on la falta d'aigua i la salinitat ho feien impensable [

/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_atacama/ ]

30/05/05/ La senyora de les

muntanyes. Joan López explica la importància de la, una dona que va viure fa 3.500 anys [
/sites/universitat-lleida/ca/udl/media-old/video_muntanyes/ ]
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