divendres, 19 d'octubre de 2018

El Grup Batallé reconeix en la recerca de la UdL l'èxit
del porc 'l’Únic'
Lliurats els primers Premis Consell Social a empreses i estudiantat
Pere Batallé i Teresa Batallé, fundador i consellera
d’administració del Grup Batallé, respectivament, han
reconegut avui que la tasca de recerca, desenvolupament i
innovació (R+D+i) de la Universitat de Lleida (UdL) és
essencial "per a aconseguir una major qualitat de la carn i del
greix del nostre porc 'l'Únic', millorat genèticament", en el
marc del lliurament dels Premis Consell Social de la UdL.

Descaregar imatge

Batallé col·labora amb la UdL des del 2002 tant amb
convenis de pràctiques com en el Màster en Sanitat i
Producció Porcina, i en projectes de recerca. "Sou molt bons
Alguns dels premiats, amb les autoritats acadèmiques /
en el camp de la millora genètica", han consensuat els
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representants del grup, referint-se a la feina feta pel
catedràtic de de Producció Animal de l'ETSEA Joan Estany, i el seu equip. Actualment, estan treballant plegats en
l'obtenció d'un "porc més saludable i de qualitat", raó per la qual Càrnica Batallé, una de les empreses del grup, ha
estat
guardonada
per
la
seua
col·laboració
fidel
amb
la
UdL.
Per la seua part, el president del Consell Social de la UdL, Delfí Robinat, ha manifestat que la necessitat entre la
Universitat i l'empresa és bidireccional, però "hem de saber explicar millor què podem oferir a les empreses perquè
tinguin lloc simbiosis tan positives com les que s'han produït amb les que hem premiat", referint-se a les dos
empreses guardonades, entre les quals també hi ha el Centre Residencial Sanitas de Lleida, que col·labora amb la
UdL des del 2003 amb convenis de pràctiques a alumnes de diferents titulacions, amb opció de feina posterior,
segons
ha
explicat
el
seu
director,
Enric
Nerín.
Altrament, el rector de la UdL, Roberto Fernández, ha destacat que "el Consell Social de la UdL és molt proactiu en
la recerca d'aliances amb el món empresarial i altres universitats, i és un puntal en la promoció de la nostra
Universitat", sent els Premis Consell Social a empreses i estudiants "una mostra més d’aquesta proactivitat, que
a j u d a
a
f e r
g r a n
l a
U d L " .
El mes de setembre passat es van conèixer els guanyadors d'aquests primers Premis Consell Social de la UdL,
entre els quals hi ha els treballs de final de grau (TFG) de l'estudiantat dels diferents centres facultats:
- Dictamen civil i fiscal d'un divorci , d'Anna Massons (Dret i Administració d'empreses)
-Papel de la vía canónica de señalización WNT/b-catenina en cáncer de colon, factores asociados a su desarrollo y
dianas
terapéuticas,
de
Neus
Pérez
(Biotecnologia)
-Estudi de l’efecte dels factors neurotròfics en motoneurones i la seva relació amb Atròfia Muscular Espinal , de
Núria
Vivancos
(Ciències
Biomèdiques)
-Proposta d'intervenció psicoeducativa mitjançant la utilització d’una aplicació mòbil per tal de reduir el grau

d’incertesa en pacients diagnosticats amb malformació Chiara tipus 1, de Laia Llubes (Infermeria)
- Resiliència ,
de
Catalina
Bover
(Comunicació
i
periodisme
audiovisuals)
-Disseny i prototip destapador de pots de confitura, d'Oriol Revés (Enginyeria electrònica, industrial i automàtica)
- Aproximació
al
pati
científic:
part
pràctica ,
de
Raul
Peinado
(Educació
Infantil)
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Càrnica Batallé i Residència Sanitas, premis Consell Social [ https://www.udl.cat/ca/serveis/o
Set graduats de la UdL guardonats també pels seus treballs de fi de grau

