
Memòria Anual d’Activitats 2020 



Degut a la crisi provocada per la COVID-19, Agrotecnio no 
ha pogut dur a terme totes les activitats institucionals i de 
difusió que tenia pensades per aquest 2020. El centre ha 
prioritzat la seguretat tant dels seus treballadors com la dels 
visitants i col·laboradors.  
 
Tal i com es pot comprovar, gran part de les activitats 
d’aquest any s’han desenvolupat a finals del 2020, quan les 
mesures van deixar de ser tant restrictives. 
 
Esperem doncs que el 2021 es reprengui amb una certa 
normalitat i que l’agenda d’activitats programades es pugui 
dur a terme. 
 
Equip directiu d’Agrotecnio 
 
Lleida, 31 de desembre de 2020 



Palmira Rius cedeix una important obra 
d'art a Agrotecnio 

El centre de recerca Agrotecnio exposa una obra a gran 
escala de l’artista Palmira Rius. Es tracta de Mandràgora 
funàmbula, un tapís contemporani de 292 cm d’amplada i 
320 cm de llarg fet amb fusta d’àlber del canal de Pinyana, 
pedres, plomes, ossos de vedella, poliestirè i teixit acrílic. 

Dates: 15 de gener 
 
Tipus: Portes Obertes 



Jornada tècnica: Nous enfocaments per 
millorar la qualitat i la seguretat alimentària 
en maduixes i productes derivats 

Agrotecnio, més concretament el Grup de Biologia i Tecnologia 
de Post-Collita, va acollir una jornada tècnica a Lepe (Huelva). 
L’objectiu de la jornada és difondre els principals resultats 
obtinguts del projecte a organitzacions del sector, associacions, 
organitzacions de recerca, centres tecnològics i empreses del 
sector dels fruits vermells. 

Dates: 13 de febrer 
 
Tipus: Jornades Tècniques 



Jornada Joint Research Unit Agrotecnio-
CTFC 

La JRU existent entre Agrotecnio i el CTFC va realitzar unes 
jornades de dos dies en la seu del CTFC ubicat a Solsona per 
posar en comú investigacions i resultats dels investigadors de 
ambdós centres i trobar futures col·laboracions i projectes 
conjunts.  

Dates: 24 i 25 de febrer 
 
Tipus: Jornades 



Recolecció material prevenció COVID-19 

Agrotecnio, com d’altres centres de investigació, va intentar contribuir 
en la donació dels diferents materials de prevenció de la COVID-19: 
guants, mascaretes, alcohol i bates o monos d’un sol ús. En un 
moment en el que els centres sanitaris no disposaven dels suficients 
recursos per dur la seva activitat, la Fundació no va dubtar en ajudar 
amb el que es disposava. 

Dates: Abril  
 
Tipus: Esdeveniment 



Agrotecnio llança la segona edició del llibre 
'L'alfals: Agronomia i utilització' 

Agrotecnio ha llançat en col·laboració amb el Centre d'Investigació i 
Tecnologia Agroalimentària d'Aragó (CITA) i la Universitat de Lleida 
(UdL) la segona edició del llibre 'La alfals: Agronomia i utilització’. Els 
editors són Jaume Lloveras i Cristina Chocarro, investigadors 
d’Agrotecnio i la UdL, i Ignacio Delgado, investigador del CITA; 
aborden en 15 capítols temes sobre la situació i la producció del 
cultiu de l'alfals a Espanya en les últimes dècades. 

Dates: 20 de juliol  
 
Tipus: Llibres Tècnics 



Visita de la Consellera d’Agricultura 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

La Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, va conèixer 
de primera mà els projectes científics realitzats al centre a  
través de presentacions dels caps de diferents grups de 
recerca i d’una visita als laboratoris de la Fundació. 

Dates: 10 d’octubre 
 
Tipus: Portes Obertes 



Entrevista al grup de Millora Genètica 
Animal 

Entrevista de TV3: Telenotícies Comarques al grup de Millora 
Genètica Animal d'Agrotecnio en el que explica com 
aconsegueixen més greix a la carn de porc i que aquesta 
també sigui de millor qualitat. Així, el consumidor pot rebre una 
carn més sabrosa, però també més saludable. 

Dates: 26 d’octubre 
 
Tipus: Mitjans de 
Comunicació 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-seleccio-genetica-guanya-pes-per-aconseguir-una-carn-de-millor-qualitat/video/6065961/


Nit Europea de la Recerca 2020 

Agrotecnio ha participat juntament amb la Universitat de Lleida 
(UdL) a la #EuropeanResearchersNight, un esdeveniment de 
divulgació científica en el qual acosten la investigació al gran 
públic, aquest any virtual degut a la COVID-19. Concretament, dos 
grups de recerca d’Agrotecnio-UdL van realitzar els seus tallers: 
d’una banda, el grup de recerca en cria d’animals amb el seminari 
‘Genoma del bon pernil’; i d’altra banda, el grup de recerca 
AgroICT i Agricultura de Precisió amb el taller ‘L’agricultura i l’ús de 
les dades 3D en l’agricultura de precisió’. 

Dates: 27 i 28 de novembre 
 
Tipus: Esdeveniment 



Elaboració Welcome Manual  

Per la renovació del segell HRS4R, s’ha creat un ‘Welcome 
Manual’ per als nous i futurs investigadors d’Agrotecnio. Aquest 
document posa a disposició de l’usuari informació relacionada amb 
la ciutat de Lleida, el centre i l’activitat que es dur en ell, a més de 
documentació que serà necessària pel seu dia a dia. 

Dates: Novembre i Desembre 
 
Tipus: Llibres tècnics 

https://agrotecnio.org/wp-content/uploads/2021/03/Manual-agrotecnio.pdf
https://agrotecnio.org/wp-content/uploads/2021/03/Manual-agrotecnio.pdf


Fons invertits en les activitats 2020 

Despesa Directa 8.823 € 

Despesa Indirecta 5.783 € 

Despesa Total 14.606 € 
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