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XVIII Semana Interdepartamental de contabilidad
Del 25 al 30 de gener va tenir lloc a
Baqueira Beret la XVIII Semana interdepartamental de contabilidad Información financiera y análisis de
empresas familiares y ENL.
Les Jornades, en les que van participar uns 50 professors de diferents
universitats espanyoles, van estar un
fòrum de debat per analitzar la situació present i les perspectives de
la normativa comptable. Així mateix,
es va analitzar l’estructura financera i la particularitat de valoració de
l’empresa familiar així com els nous
enfocaments sobre el tema d’actualitat de la corrupció i reputació en les
empreses.
En l’acte inaugural de les jornades hi
van participar la Sra. Anna Díaz, consellera de Turisme de la Vall d’Aran
i el Sr. Joan Pau Perdices, vicepresident del Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida.

Fòrum de debat per analitzar la situació present i les
perspectives de la normativa
comptable.
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Any Internacional dels Sòls

El dia 15 de gener, a la Universitat de Lleida, es va
donar el tret de sortida a la commemoració de l’Any
Internacional dels Sòls, una efemèride impulsada per l’Organització de les Nacions Unides per a
l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) que té l’objectiu
d’aconseguir la plena conscienciació de la societat
sobre la importància del sòl per a la vida humana,
sensibilitzar sobre el canvi climàtic, promoure inversions en activitats d’ús sostenible per a la terra i
donar suport a polítiques i accions específiques per
a l’ús sostenible i la protecció dels recursos del sòl.
L’acte, organitzat per la Fundació UdL , va comptar amb la participació de l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, el rector de la Universitat de Lleida, Roberto
Fernández, el president de la Diputació, Joan Reñé,
el president de la Societat Espanyola de la Ciència
del Sòl, Jaume Porta, el coordinador de Sòls de
l’Institut d’Estudis Agraris, J. M. Alcañiz, el director
de l’ETSEA, Narciso Pastor, i el director de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Miranda.
El Dr. Ildefons Pla, Vicepresident de la World Association of Soil and Water Conservation va impartir
la conferència “El repte de l’Any Internacional dels
Sòls: de la ciència a la presa de decisions”.
Una vegada finalitzat l’acte es va inaugurar l’exposició itinerant: “Els Sòls i la Biodiversitat Forestal”.

Promoure accions específiques per a l’ús
sostenible i la protecció dels recursos del sòl.
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Dual: Estratègies i recursos humans
El 20 febrer a la Sala d’Actes de l’ETSEA va tenir
lloc la Conferència inaugural del Màster Dual en
Direcció d’operacions i distribució.
L’acte va estar presidit pel Dr. Ferran Badia, vicerector de Planificació, Innovació i Empresa i va
comptar amb la participació del Dr. Fidel Molina,
director del Centre de Formació Contínua UdL i el
Dr. Francisco Juárez, director del màster .
Va finalitzar amb la conferència que portava per
títol “Projectes: estratègies i recursos humans”
impartida pel Sr. Eduard Fitó, director de Desenvolupament Corporatiu de Semillas Fitó.

VIII Jornada Helicicultura
El dia 29 de maig de 2015 va tenir lloc la VIII Jornada sobre Helicicultura organitzada per l’ Asociación
Nacional de Cría y Engorde del Caracol (ANCEC),
juntament amb la Organización Interprofesional del
Caracol de Crianza (INTERHELIX).
La jornada va reunir 140 tècnics, professionals i
grangers involucrats en la cria del cargol de granja
de Catalunya, de la resta d’Espanya i de països com
Portugal, França o Polònia.
La jornada, que es va celebrar al Centre de Cultures
del campus de Cappont de la UdL, va incloure les següents conferències:
- Lluis Laporta: “Novedades en infraestructuras para
granjas de caracoles”: Ingeniero agrónomo de Novafrut, S.L.
- Jesús Salas Calvo: “Repercusiones de la nueva
PAC” Sub. Gral. de Productos Ganaderos. Ministerio
de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.
- Gloria Magen: “Legalicación de explotaciones helicícolas” Veterinaria, Técnico del Departament d’Agricultura. Generalitat de Catalunya.
- Mª Ángeles Calvo: “Mejoras en la alimentación para
caracoles a través de extractos vegetales” Catedrático de sanidad animal de la Facultat de Veterinària,
Universitat Autònoma de Barcelona.

En l’acte inaugural de la jornada hi van participar el
Sr. Joan Estany, director de la Fundació Universitat de
Lleida, el Sr. Jordi Sala, director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya i el
Sr. José Antonio Marcelo, president de la Asociación
Nacional de Cría y Engorde del Caracol (ANCEC).
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Congrés Internacional: Famílies i Escoles

El congrés “Famílies i escoles. Els
reptes de la participació ”, celebrat
els dies 1 i 2 d’octubre de 2015, va
presentar les conclusions del projecte de recerca “Famílies i escoles.
Discursos i pràctiques quotidianes
sobre la participació en l’educació
obligatòria”, liderat per la UdL i on
hi participaren professorat d’altres
universitats de l’Estat. Els investigadors van constatar que els equips
directius dels centres educatius han
d’implicar-se més en la millora de
la relació família-escola, així com
aprofitar més les potencialitats que
ofereixen les noves tecnologies en
aquest sentit.
A més dels tres ponents principals,
el sociòleg François Dubet, director
d’estudis de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de
París, Mariano Fernández Anguita,
catedràtic a la Universitat Complutense de Madrid expert en fracàs
escolar, i el filòsof i pedagog, José
Antonio Marina, president de la
Fundació Universitat de pares, es
van organitzar un conjunt de taules
rodones sobre temàtiques específiques i també van participar-hi investigadors de les universitats de
Lleida, Saragossa, la Rioja, Girona,
Illes Balears i Belfast (Irlanda) amb
els seus estudis sobre els canals de
comunicació entre famílies i escola,
les bones pràctiques de la participació o el rol del gènere i de la interculturalitat.

Discursos i pràctiques quotidianes sobre la participació en
l’educació obligatòria
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Trobada Científica Turó de la Seu Vella
El dia 14 d’octubre a la Sala de Videoconferències del Campus de Cappont
va tenir lloc la reunió científica amb
el títol ‘Paisatges de Patrimoni: Introducció al Paisatge Urbà Històric’, dins
de la Trobada Científica Turó de la Seu
Vella de Lleida 2015, amb Michael Turner (Càtedra UNESCO de Disseny Urbanístic i Conservació de Jerusalem)
i Patricia O’Donnell (experta membre
de l’ICOMOS i participant en el procés
de Patrimoni Mundial).
El Turó de la Seu Vella de Lleida va reunir els dies 15 i 16 d’octubre experts
en patrimoni Unesco i en paisatges
culturals en una trobada científica
dedicada al conjunt monumental que
aspira a esdevenir Patrimoni Mundial.
Entre els experts que van participar
a la trobada figuren, Mónica Luengo,
presidenta del Comitè Científic Internacional en Paisatges Culturals ICOMOS-IFLA; Patrícia O’Donnell, experta i integrant d’ICOMOS i participant
en el procés de Patrimoni Mundial;
Michael Turner, titular de la càtedra
Unesco en Disseny Urbà i Estudis de
Conservació, i Loes Veldpaus, experta en Patrimoni Urbà i Paisatge Urbà
Històric de la Universitat d’Eindhoven,
entre altres.

Experts en patrimoni Unesco
i en paisatges culturals es van
reunir en una trobada científica dedicada al conjunt monumental que aspira a esdevenir
Patrimoni Mundial
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VI Congreso Red Nacional de Biobancos

La ciutat de Lleida, entre els dies 18 i 20 de novembre, va acollir una
nova edició d’aquesta important cita anual dels biobancs nacionals,
que va organitzar l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y la
Plataforma Red Nacional de Biobancos juntament amb la col·laboració de la Fundació Universitat de Lleida.
El VI Congrés de la Xarxa Nacional de Biobancs, celebrat a la Llotja
de Lleida, va reunir a 220 professionals inscrits procedents de 15
comunitats autònomes de l’Estat.
L’acte inaugural va comptar amb el Dr. Xavier Matias-Guiu, director
en funcions de l’IRB Lleida; Jaume Capdevila, gerent territorial de
l’ICS; Albert Sorribas, vicerector de Planificació Científica i Tecnològica de la Universitat de Lleida; Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de Trasplantaments del Servei Català de la Salut, i
Manuel Morente, coordinador de la la Plataforma Red Nacional de
Biobancos.

XX Anys del CEIC

Entre les diferents
temàtiques de les conferències, es va parlar
sobre el Pla de Foment
de l’agricultura ecològica fins el 2020

La Sala d’Actes de l’ Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida va acollir el dia 22 de desembre de 2015 la celebració del 20è
aniversari de la creació del Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC).
En l’acte es va fer un breu repàs històric de l’evolució de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i de l’evolució de la recerca a
Lleida.
La conferència magistral “Oncologia pediàtrica al segle XXI. Nens
amb càncer, història de reptes i superacions”, impartida pel Dr. Carlos Rodríguez Galindo, Director of the Pediatric Solid Tumor Program at Dana-Farber Cancer Institute and Boston Children’s, va donar el tret de sortida a la jornada.

Celebració del 20è aniversari de la creació del
Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC)

Amb el mecenatge de:

