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P o rt ad a

El lloc web de l’IEC, en el quart lloc dels webs de centres de
recerca de l'Estat espanyol i entre els cent primers del món

N o t ícies

* El català viu una involució sense
precedents
Els webs del Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC), de la Xarxa Telemàtica Educativa
de Catalunya (XTEC), de la Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes i de l’Institut d’Estudis Catalans, se
situen entre els cent primers webs de l’edició de juliol
del 2014 del Ranking Web of Research Centers, un
rànquing que classifica els llocs web de més de vuit
mil centres de recerca amb presència independent a
Internet. Pel que fa als dos webs catalans, el de l’IEC
ocupa el lloc quatre de l'Estat espanyol, el trentatres
d’Europa i el vuitantaset del món i el de la XTEC, el
segon de l'Estat, el divuit d’Europa i el cinquantaun
del món. La notícia la recull el blog de l'Observatori
de la Recerca de l'IEC.
El rànquing, elaborat pel Laboratori de Cibermetria del CSIC, utilitza quatre criteris: la
visibilitat ―l’impacte global dels continguts web―, la presència ―la informació general,
l’estructura, l’organització, etc.―, l’accés obert ―el compromís amb dipòsits institucionals i
portals de revistes, entre d’altres― i l’excel·lència ―el nombre d’articles que són molt
citats.

* Conferències, taules rodones i
jornades d’estudi recordaran la figura
i l’obra de Miquel dels Sants Oliver a
Barcelona i Palma

* Josep M. Terricabras: «la pàtria ens
demana que adoptem un posat ferm
per conquerir junts la llibertat
perduda»

* Duescentes cinquanta propostes de
futur per al model territorial i
urbanístic de Catalunya

* El lloc web de l’IEC, en el quart
lloc dels webs de centres de
recerca de l'Estat espanyol i entre
els cent primers del món

* Un llibre rememora la Guerra de
Successió a partir dels dietaris i les
memòries personals de catalans de
l’època

* Una sardana inèdita de Vicenç Bou
s’estrena a l’IEC en el marc de
Barcelona. Capital de la Sardana 2014

* Es presenta un nou volum del
projecte Ager Tarraconensis sobre la
vil·la dels Antigons

* Germà Colón, homenatjat a la
Universitat Catalana d’Estiu

* L’IEC presenta la barítona i la
tenora a la Festa del Joglar de Ceret

* El Ple de la Secció de Ciències i
Tecnologia es reuneix a Osona
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