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Jaume Porta i Casanellas

É  s doctor enginyer agrònom per l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms de la Universitat Politècnica de Madrid i cate-

dràtic emèrit d’edafologia i química agrícola de l’ETS d’Enginyeria Agrària de la Univer-

sitat de Lleida (UdL), de la qual ha estat director i membre fundador del Departament  

de Sòls. Ha estat el primer rector de la UdL (1993-2003). Ha dut a terme activitats de 

recerca en centres estatals i estrangers becat pel Govern francès, la Fundació Juan March 

i la Generalitat de Catalunya. Ha estat professor visitant a la UNAM (1993-2008). Ha 

dirigit el Departament de Medis de la Producció Agrària del Ministeri d’Agricultura a la 

Corunya, Saragossa i Madrid. Ha publicat nombrosos treballs de recerca i llibres, entre els 

quals destaca Introducció al coneixement del sòl. Sòls dels Països Catalans (1987, en 

col·laboració); és director i coautor de l’obra Edafología para la agricultura y el medio 

ambiente (1994) i autor d’Introducció a l’edafologia. Ús i protecció de sòls (2009). Ha 

coordinat el projecte que ha donat lloc a l’espai web de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) 

sobre protecció de sòls. Ha dirigit el treball lexicogràfic recollit en el lèxic de la ciència 

del sòl (Universitat Politècnica de Catalunya, 1989) i el Diccionari multilingüe de la 

ciència del sòl (IEC, SECS, TERMCAT), del qual és coautor. És president de la Societat 

Espanyola de la Ciència del Sòl (SECS) des del 2009; soci de la Institució Catalana d’His-

tòria Natural i la Institució Catalana d’Estudis Agraris, filials de l’IEC, i també forma part 

de diverses societats científiques internacionals. Ha rebut la Medalla de l’Agricultura del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya; la Medalla 

de l’Estudi General de Lleida (2004), i el Premi al Llibre Agrícola de Lleida en dues 

ocasions.
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