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P o rt ad a

Es consoliden les Jornades sobre Gestió de la Informació
Científica, que enguany han celebrat la tercera edició

N o t ícies

* La primera pedra de la
Mancomunitat
La Sala Prat de la Riba de l’IEC va acollir, els dies 24
i 25 d’abril, les Terceres Jornades sobre Gestió de la
Informació Científica (JGIC) que, des que es van
posar en marxa per primer cop el 2012, coordina
l’Observatori de la Recerca de l’Institut (ORIEC).
Durant dos dies, doscents professionals
―principalment responsables, administradors i
documentalistes dels sistemes d’informació de les
universitats i dels centres de recerca, a més
d’investigadors i gestors especialitzats en l’anàlisi, la
planificació i la comunicació de la ciència― van
analitzar i debatre els aspectes més rellevants i
d’actualitat relacionats amb la gestió de la informació científica.

* Es lliuren els Premis Sant Jordi 2014
de l'IEC

* L’Institut d’Estudis Catalans analitza,
a l’Alguer, la realitat social, cultural i
lingüística algueresa

* S’inventarien més de dos mil vitralls
modernistes i barrocs i s’inicia la
digitalització del mapa vitrallístic
català

* Mor Josep Carreras, membre de la
Les Jornades es van estructurar en quatre conferències i tres taules rodones. La
conferència inaugural, titulada «Bibliometria: una història d’amorodi», va ser a càrrec de
Jordi Camí, director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i de la Fundació
Pasqual Maragall i considerat l’introductor i la màxima autoritat dels estudis de bibliometria
a Catalunya. Agustí Canals, de la Universitat Oberta de Catalunya, va pronunciar la
conferència de cloenda: «La col·laboració als grans experiments científics». En les taules
rodones es van abordar qüestions com la gestió de les dades primàries que es generen
arran d’una investigació, la interoperabilitat de sistemes i la manera com els gestors de la
informació poden donar suport directe al treball dels grups de recerca.
Article de Llorenç Arguimbau, coordinador de l'ORIEC i de les JGIC

Secció de Ciències Biològiques de
l’Institut

* Es consoliden les Jornades sobre
Gestió de la Informació Científica,
que enguany han celebrat la
tercera edició

* Diferents experts reflexionen sobre
el paper de l’agricultura al segle XXI,
en el marc de la plataforma
Agrofòrum

* L’IEC i el Museu d’Instruments
Musicals de Ceret signen un conveni
de col·laboració

* L’IEC se suma a la celebració de
Barcelona, capital de la sardana 2014
amb dues conferències

* Jaume Cabré i Joan J. Guinovart,
membres de l’IEC, distingits amb la
Creu de Sant Jordi

* Una alumna de Lleida i un de Navàs
guanyen els Premis als Treballs de
Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de
la Química
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