
dilluns, 17 de gener de 2011

Inauguració de la segona fase de l'edifici CREA

Àrea de Comunicac ió  i  Premsa UdL -  Of ic ina de Premsa [  
http:////www.udl.cat/serveis/oficina/Noticies/2011/gener17.html ]

Les obres de la segona fase de l'edifici del Centre de Recerca  en Energia Aplicada (CREA) de la Universitat de
Lleida es van inaugurar el passat divendres 14 de gener, per part del rector de la Universitat de Lleida, Joan

, el director de l'Escola Politècnica Superior,  l'alcalde de Lleida,  i els directorsViñas Ferran Badia,  Àngel Ros,
dels dos grups de recerca que treballen al CREA, , directora dLuisa F. Cabeza     el grup de recerca de la UdL en
Energia i Maquinaria Agroindustrial i  , director del grup de recerca en Energia pel Medi Ambient iJoan I. Rosell
Agrometeorologia.

La primera fase de l'edifici CREA es va inaugurar l'any 2004 i va suposar una inversió de 3,4 milions d'euros.
Set anys després s'ha inaugurat aquesta segona fase, que representa una ampliació de 800 m2 de superfície i
una inversió d'aproximadament 2 milions d'euros.

Cal destacar que les línies d'investigació més importants dutes a terme per ambdòs grups de recerca són en
l'àmbit de l'energia. Un àmbit que cada cop té més interès per a moltes branques del sector industrial i productiu
ja que, tal i com va explicar la Dra. "les empreses s'han adonat que, en temps de crisi, és necessariCabeza 
innovar per diferenciar-se de la resta".

Actualment al CREA hi treballen més de 50 persones entre investigadors i docents; Una desena dels quals són
estrangers, de països tan diversos com Indonèsia, Nova Zelanda, Egipte o l'Índia. 

La Mañana  09-01-11   [ http://www.eps.udl.cat/docs/noticies/Gener11_09_LaMaxana.pdf ]

 La Mañana   15-01-11    [ http://www.eps.udl.cat/docs/noticies/Gener11_15_LaMaxana.pdf ]

 La Mañana   15-01-11    [ http://www.eps.udl.cat/docs/noticies/Gener11_15_LaMaxana3.pdf ]

Segre    15-01-11    [ http://www.eps.udl.cat/docs/noticies/Gener11_15_Segre.pdf ]
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 [ 

http://picasaweb.google.com/112636591213156201356/InauguracioCREA?authkey=Gv1sRgCKKa1rD47_LkOQ&feat=directlink
]

 [ http://opencms3.udl.es/udl/media/video_crea.html ]

 [ http://www.tv3.cat/videos/3314670/Telenoticies-comarques---Lleida ] TN Comarques Lleida  17-01-11 

(5' 37'')

 [ http://www.segre.com/index.php?id=995&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=100881 ] Notícies Vespre 

17-01-11

També et pot interessar ... [ http://eps.blogs.udl.cat/?s=Obres+edifici+CREA ]
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