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Memòria acadèmica 2021-2022 

Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l'Aigua 
(INAGEA) 

L'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA) va iniciar la 
seva activitat el 2016, després d'una llarga gestació en què vàrem tenir la difícil tasca de 
perseverar en l'afany d'unir les voluntats i impuls de la Universitat de les Illes Balears (UIB), 
l'interès de la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia i de la Direcció General d’Innovació i 
Investigació del Govern de les Illes Balears (CAIB) i l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia 
Agrària i Alimentària (INIA) del Govern central. Aquest llarg procés conclou amb la signatura 
del conveni de creació el 15 de maig de 2015, i immediatament es comença a treballar al 
Projecte estratègic i al Reglament de l'Institut, que queden aprovats a la reunió de la 
Comissió de Seguiment (CS) del 3 de novembre de 2015. Des de llavors, l’Institut està 
organitzat en dos grans departaments, Biologia Vegetal i Medi Ambient, i Producció i 
Protecció Agroalimentària. 
 
L’any 2020-21, la pandèmia va impedir la renovació dels convenis entre les tres entitats que 
conformen l'INAGEA a causa de qüestions administratives i coincidint amb un canvi d'estatus 
de l'INIA, que actualment està incorporat a l'estructura i govern del CSIC. Per aquest motiu, i 
després de converses de les diferents parts, es va prendre la decisió de refondre l'INAGEA com 
a institut propi de la UIB, condició que es troba en procés de tramitació. 
 
En els propers anys, l'Institut espera poder disposar d’una seu pròpia i estable al ParcBIT de 
Palma, que permeti incrementar l'activitat científica i que l'INAGEA es faci més present al 
sector agroambiental de les Balears. Sens dubte, ens mantindrem en aquesta línia que acabarà 
consolidant aquest institut. Aquesta memòria i les que vindran donaran fe d'aquest afany, 
esperam que amb èxit creixent. 

• Departament de Producció i Protecció
 Agroalimentària: 

Constituït per: Dr. José María Valencia, Dr. Gaetano Catanese, Dra. Carme Rosselló, Dra. 
Amàlia Grau, Dr. Miguel Ángel Miranda, Dr. Diego Olmo, Dra. Àgueda Pons, Dr. José Luis 
Tenorio, Dra. Inés Santín, Dra. Josefina Bota, Dr. Joan Antoni Vives Vallès. 

• Departament de Biologia Vegetal i Medi Ambient: 

Constituït per: Dr. Ismael Aranda, Dr. Hipólito Medrano, Dr. Joan Estrany, Dr. Jaume 
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Flexas, Dr. Jeroni Galmés, Dr. Javier Gulías. Dr. Joaquín Medina, Dr. Joan Rosselló, Dra. Isabel 
Sastre, Dr. Jaume Vadell, Dra. Rosa Rierol, Dr. José Mariano Escalona, Dra. Elena Baraza, Dr. 
Eusebio Francisco de Andrés Parlorio, Dr. José Luis Gabriel, Dr. Manuel Miró, Dr. Maurici Ruiz, 
Dr. Jorge Gago, Dr. Miquel Àngel Conesa, Dr. Bartomeu Alorda. 

 
L’INAGEA es finança fonamentalment amb l'activitat investigadora dels membres 
adscrits. La principal font de recursos econòmics de l’INAGEA prové de les reversions 
obtingudes de les «despeses generals» dels projectes dirigits i desenvolupats pels 
investigadors. A més d'aquests recursos, l’INAGEA obté fons d'entitats públiques i 
privades en actuacions dirigides a proveir d'equipament general, personal eventual, 
cursos i seminaris, etc., així com de préstec de serveis tècnics externs. 

 
En conjunt, el finançament específic de l'Institut depèn molt directament de la seva 
activitat investigadora i oscil·la fortament en funció de l’èxit obtingut a les convocatòries 
oficials nacionals i europees. 

 
És necessari aconseguir un finançament de base institucional més ampli que pugui 
donar més estabilitat financera a l’INAGEA. 

• Producció científica 

La producció científica de l’INAGEA és la millor mostra de l'excel·lent reputació científica de 
bona part dels seus membres. Afortunadament, hi ha un consens general per quantificar 
la producció científica sobre la base de les publicacions en revistes indexades en organismes 
internacionals (SCI), la qual cosa permet qualificar quantitativament la producció 
científica d'un científic, un col·lectiu determinat, un institut, un país, etc. 

 
La producció científica de l’INAGEA se situa a l'entorn de tres publicacions SCI per 
investigador i any, que majoritàriament són al primer quartil quant a nombre de 
citacions dels articles publicats. El creixement que s'observa des de 2017 a 2021 té a 
veure sobretot amb la incorporació de nous científics. 

 
Aquesta producció està molt determinada per la productivitat prèvia dels científics 
incorporats que ja estaven en plena activitat en el moment de la incorporació. A més, 
cal fer ressaltar que l’INAGEA compta amb tres investigadors que han aconseguit la 
figura de l'1 per cent més citat al món en el seu camp, d'acord amb els informes de 
Clarivate Analytics per a l'àrea de Plant and Animal Science. 
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• Discussió científica, divulgació i presència als mitjans de comunicació 

Un dels objectius de l’INAGEA és afavorir la divulgació del coneixement científic en 
general, i la comunicació i discussió activa entre els seus membres i la societat balear. Aquest 
objectiu és particularment important en el context de les Illes Balears, atès que l'activitat 
científica és lluny de ser un tema comú als mitjans de comunicació, i és necessari 
augmentar l'apreciació general del valor del coneixement com a factor cultural i de 
progrés a la nostra societat. 
 
En aquest sentit, l’INAGEA duu a terme una sèrie de seminaris i jornades oberts al públic que 
tracten de temes d'interès científic per als seus investigadors i també temes d'interès 
general i de més facilitat de divulgació. Cada any hem organitzat els Seminaris de Primavera 
amb un èxit creixent i també altres de monogràfics entorn de temes com ara la xilel·la, la 
desaparició de la nacra o l’espai europeu i la propietat intel·lectual dels resultats de la recerca. 
A més a més, l’INAGEA col·labora en l’organització de jornades de transferència amb 
empreses privades 
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D'altra banda, l'Institut incentiva les reunions científiques d'àmbit estatal i 
internacional, a fi de donar-hi visibilitat en el context del món científic en el qual es 
desenvolupa. 
 
A més, a la pàgina web i altres plataformes de comunicació, informa dels esdeveniments 
organitzats i hi publica entrevistes i altres comunicacions dels investigadors del centre, i 
articles o notes sobre qualsevol altre tema en què l’INAGEA participi i que pugui ser 
d'interès divulgar-lo. 
 

• L’INAGEA en xifres 

Atès que es tracta d’un resum amb limitacions d’espai, reflectim la feina de l’INAGEA en 
una sèrie de xifres que es poden comparar amb altres instituts nacionals o 
internacionals, per comprovar l’empenta d’aquest institut per aconseguir un lloc entre els 
grups d’excel·lència en investigació i tecnologia. L’activitat es resumeix en tres apartats: el 
primer i el segon suposen captació de recursos, i el tercer, eficiència en l’ús d’aquests recursos 
per tal de produir i transferir coneixement. 

1. Projectes: 49 

a. Pla nacional i altres convocatòries estatals: 23 

b. Projectes europeus: 8 

c. Projectes autonòmics: 12 

d. Altres projectes: 6 

2. Convenis: 9 

3. Producció 

a. Producció científica: 

i. Llibres i capítols de llibres: 1 

ii. Publicacions en revistes indexades: 69 

iii. Mitjana d’índex d’impacte: 4,41 

iv. Publicacions no indexades: 8 

v. Tesis doctorals: 4 

vi. Treballs de fi de grau: 4 
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vii. Treballs de fi de màster: 1 

viii. Conferències convidades: 4 

ix. Participació en congressos nacionals: 3 
 

x. Participació en congressos internacionals: 1 

xi. Organització de seminaris i conferències: 7 

xii. Comitès: 6 

b. Transferència del coneixement, divulgació: 18 

i. Catanese, G. Cicle Seminaris de Primavera 2021 de l’INAGEA. 
Selection of SNP’S and genotyping for fish population genetics. 

ii. Pons, A. Cicle Seminaris de Primavera 2021 de l’INAGEA. La 
recuperación, conservación y reconocimiento de la vaca de la 
Reina. 

iii. Miranda, M. Á. Jornadas de Transferencia Agricultura del Siglo XXI 
en un Escenario de Cambio Global, INAGEA. Darrers avanços en el 
coneixement de Xylella fastidiosa a les Illes Balears, projecte 
ERTA-2017-00004-C06-C04 

iv. Olmo, D. Jornadas de Transferencia Agricultura del Siglo XXI en 
un Escenario de Cambio Global, INAGEA. Darrers avanços en el 
coneixement de Xylella fastidiosa a les Illes Balears, projecte 
ERTA-2017-00004-C06-C04 

v. Bota, J. Jornadas de Transferencia Agricultura del Siglo XXI en un 
Escenario de Cambio Global, INAGEA. Diversitat genètica per a la 
millora de la sostenibilitat de la viticultura. 

vi. Conesa, M. A. Jornadas de Transferencia Agricultura del Siglo XXI en 
un Escenario de Cambio Global, INAGEA. Adaptació dels cultius 
hortícoles mediterranis a l’estrès múltiple degut al canvi 
climàtic: les varietats locals de tomàtiga com a model VEGA- 
ADAPT. 

vii. Baraza, E. Jornadas de Transferencia Agricultura del Siglo XXI en un 
Escenario de Cambio Global, INAGEA. Gestió del sòl i 
biofertilitzants per a una agricultura sostenible. Projecte 
AGROSUST. 

viii. Vives, J. A. Seminari/workshop: LIA’ III International Workshop 
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’Intellectual Property in Agriculture’, 8 de novembre de 2021. 

ix. Miranda, M. Á. Coordinació i participació en les activitats de 
Ciència per a Tothom 2021 del grup ZAP-UIB. UIB. Palma (Illes 
Balears). 

 

 

x. Miranda, M. Á. Comissariat de l’exposició Còmic i ciència. Festival 
Internacional Còmic Nostrum 2021, dedicat a la ciència. 
http://www.comicmallorca.com/es/comicnostrum-2021-2/ 

xi. Escalona, J. M. II Jornada Técnica: Sostenibilidad e innovación en el 
sector vitivinícola. Seminari: «Vías genéticas i agronómicas de 
adaptación del viñedo al cambio climático». 26 d’abril de 2022. 

xii. Bota, J. II Jornada Técnica: Sostenibilidad e innovación en el 
sector vitivinícola. Seminari: «Efecto de manejo del suelo en la 
diversidad y funcionalidad de la microbiota del suelo y su 
interacción con el viñedo». 26 d’abril de 2022. 

xiii. Vives, J. A. Seminaris de Primavera INAGEA 2022. Seminari: «La 
protección de la propiedad industrial como incentivo para la 
innovación agraria». 6 de maig de 2022. 

xiv. Miró, M. Seminaris de Primavera INAGEA 2022. Seminari: «El rol 
de la impresión 3D en el diseño de plataformas miniaturizadas 
para el análisis de aguas». 6 de maig de 2022. 

xv. Miranda, M. Á. Seminaris de Primavera INAGEA 2022. Seminari: 
«Trampas electrónicas: inteligencia artificial aplicada a la gestión 
de plagas». 6 de maig de 2022. 

xvi. Estrany, J. Seminaris de Primavera INAGEA 2022. Seminari: 
«INUNSAB-sistema de alerta temprana de riesgos de inundación de 
las Illes Balears». 13 de maig de 2022. 

xvii. Aranda, I. Seminaris de Primavera INAGEA 2022. Seminari: 
«Aspectes funcionals relacionats amb la sensibilitat a la sequera 
de les espècies forestals en un marc de canvi climàtic». 27 de 
maig de 2022. 

c. Presència en mitjans de comunicació: 24. 
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Enllaços a la pàgina web 

 
• www.inagea.com 
• Twitter: @inagea_es 
• Facebook: @inagea_es 


