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P o rt ad a

Catalunya obté el 81,5 % dels ajuts atorgats a l’Estat espanyol
per l’European Research Council

N o t ícies

* Full de ruta per a la recerca a
Catalunya

* Antoni M. Badia i Margarit,
homenatjat a Palma

* Joan Veny, guardonat amb el 47è
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes
Tal com publica l’Observatori de la Recerca de l’IEC (ORIEC) al seu blog, en el període
20112014, Catalunya ha obtingut vintidos dels vintiset ajuts atorgats a l’Estat espanyol
―és a dir, el 81,5 %― en el marc del programa Proof of Concept de l’European Research
Council (ERC), un organisme europeu que promou la recerca d’alt nivell a Europa per mitjà
de finançament competitiu. Els ajuts, que són de 150.000 euros, premien l’excel·lència i la
innovació i es concedeixen a investigadors finançats en alguna convocatòria anterior de
l’ERC amb l’objectiu d’ajudarlos a desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca.

* Catalunya obté el 81,5 % dels
ajuts atorgats a l’Estat espanyol
per l’European Research Council

* Els científics insten el Parlament
Europeu a aturar les retallades
previstes en recerca i innovació

* Una exposició a Girona reconeix la
Dels cinquantanou ajuts que es van concedir en la darrera convocatòria, corresponent al
2014, Catalunya en va rebre sis; aquesta xifra és la mateixa que a França i Israel, i només
està per sota dels Països Baixos (onze ajuts) i el Regne Unit (nou ajuts). D’aquests
projectes, dos són de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), dos del Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), un del Centre de Recerca en
Agrigenòmica (CRAG) i un altre del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO).

tasca de Rafael Patxot, gran mecenes
de la cultura catalana

* La ciència i la tecnologia de
l’Exposició Internacional del 1929, el
passat industrial de Sant Andreu i
l’espiritisme, temes de tres nous
itineraris científics per Barcelona

* Joandomènec Ros, rector de la
Universitat Catalana d’Estiu 2015

* Miquel Puig i Raposo rep avui el IX
Premi Societat Catalana d’Economia

* Ens humanitza o ens deshumanitza
la tècnica?

* Es lliuren a l’IEC els premis de la V
Olimpíada de Biologia de Catalunya

* Cent cinquanta alumnes participen
en la fase catalana de l’Olimpíada
Internacional de Física

* El comportament en relació amb la
informació científica dels professors i
els investigadors de les universitats
catalanes s’estudia en una trobada a
l’IEC

* La Casa de Velázquez obre una seu
a Barcelona
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