
 
 
 

Proposta de Resolució de la convocatòria de projectes de recerca conjunta entre la 
UdL i l’IRTA 2021 

 

El Comitè de Selecció de la convocatòria de Projectes de Recerca Conjunta entre la UdL 
i l’IRTA 2021, fomat per la vicerectora de Recerca i Transferència i la directora d’Àrea 
de Recerca i Transferència per part de la UdL i per part de l’IRTA pel director Científic 
i el director de Desenvolupament de la Recerca i la Innovació, reunit en data 28 de juliol 
de 2021, després d’avaluar les quatre sol·licituds presentades en el marc de la 
convocatòria en la manera i el termini estipulats en la convocatòria, ha acordat la següent 
proposta de Resolució: 

 

Projecte Investigador 
IRTA 

Programa 
IRTA Investigador UdL Departament UdL 

Managing populations 
of thrips 

(Thysanoptera) in 
integrated and organic 

nectarine orchards 

 

Dolors Bosch 

 

Sustainable 
Crop 

Protection 
Jesús Avilla  

Department of Crop 
and Forest Science. 

ETSEA 

Development of new 
analytical tools using 

near infrared and 
chemometrics to 

elucidate growth and 
quality attributes in 

peaches 

Estanis Torres 

 
Fruticulture Ferran Gatius Chemistry 

Department 

Apple Microbiome: 
effect of 

environmental 
conditions and a 

source of 
microorganisms to 

improve fruit quality 

Neus Teixidó 

 
Postharvest Jonás Olivas ETSEA 

Sustainable crop 
diversity strategies to 

cope with climate 
change 

Marta da Silva 

 

Sustainable 
Field Crops Daniel Plaza Applied 

Biotechnology 

 

  



 
 
Les sol·licituds han estat avaluades pel Comitè i han estat prioritzades tenint en compte 
la qualitat científico-tècnica i l’impacte del projecte de recerca (70 %) i el currículum dels 
investigadors sol·licitants (30 %). Un cop fetes les avaluacions, els dos projectes 
seleccionats per rebre els ajuts de la convocatòria 2021 són: 

• Apple Microbiome: effect of environmental conditions and a source of 
microorganisms to improve fruit quality 

• Managing populations of thrips (Thysanoptera) in integrated and organic 
nectarine orchards 

A principis del mes de setembre els IPs dels projectes seleccionats rebran més informació 
sobre la contractació de l’investigador predoctoral objecte de l’ajut. Els contractes 
predoctorals associats als ajuts hauran d’iniciar-se abans del 30 de novembre del 2020. 

 

Lleida, en la data de la signatura electrónica 

 

 

Jordi García Mas     Olga Martín Belloso 
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