Aquest és el meu Cv
Em dic Narciso Pastor Saénz i vaig néixer a La Rioja fa 51 anys. Soc Enginyer Tècnic
Agrícola per la Universitat de Saragossa (1989), Enginyer Agrònom per la Universitat de
Lleida (1992) i Doctor Enginyer Agrònom per la Universitat de Lleida (2002).
Al finalitzar la carrera vaig començar a treballar d’Enginyer Agrònom exercint pel meu
compte. També llavors em vaig vincular professionalment a la Universitat de Lleida
(UdL) de professor associat al Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria en
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA). L’any 2000 vaig opositar a
una plaça per Professor Titular d’Escola Universitària en l’àrea de coneixement de
Producció Vegetal. Posteriorment l’any 2008 vaig promocionar a Professor Titular
d’Universitat de la Universitat de Lleida, categoria que tinc actualment. Porto més de 25
anys a la ETSEA y a la UdL.
Durant tot aquest temps que he estat vinculat de professor també he ocupat diferents
càrrecs de gestió, de Secretari Acadèmic del Departament d’Hortofructicultura, Botànica
i Jardineria de l’ETSEA, durant 5 anys, de Sotsdirector d’Infraestructures i Serveis de
l’ETSEA del 2001 al 2007 i recentment, durant 6 anys, he ocupat el càrrec de Director de
l’Escola Tècnica Superior d’ Enginyeria Agrària.
Des de la meva incorporació com a professor he impartit sempre la docència en l’àmbit
dels espais verds, la jardineria, la gespa esportiva i la producció de planta hortícola i
ornamental, etc., temes que sempre m’han apassionat i que han permès realitzar-me
professionalment.
Aquests anys, junt amb la docència y la gestió, també he tingut oportunitat de
desenvolupar diferents iniciatives en el terreny de la investigació. Pertanyo al Grup de
Recerca d’Ecobiotecnologia Agrària (ECOBIOTAG) de la UdL, centrant la investigació,
entre altres objectius, en l'aplicació de tecnologies agràries avançades, incloent-hi part
de les habituals en biotecnologia vegetal, per a la millora dels cultius, específicament de
la producció hortícola ecològica. Entre altres, desenvolupem treballs d’investigació
dirigits a seleccionar els materials adequats per la substitució del plàstic convencional de
polietilè per altres materials que resultin bio i fotodegradables.
Una altra línia professional de la qual em sento especialment orgullós es aquella que m’ha
permès lligar l’activitat universitària amb la dinàmica productiva de nombroses empreses
del sector privat del nostre entorn. En aquest sentit són moltes les empreses del sector
agrari amb les que he signat convenis o serveis per optimitzar, implementar o executar
diferents processos productius de la seva activitat empresarial. Destaco, sobretot, els
treballs amb empreses que dediquen la seva activitat professional a la producció de
substrats per al cultiu de plantes, a la producció d’adobs i complements nutricionals de
plantes, a l’activitat viverística, o el disseny, manteniment i gestió d’espais verds, tant
d’ús recreatiu com esportiu.

