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P o rt ad a

L’evolució de la recerca científica i tecnològica a Catalunya,
recollida en el web 25 anys de recerca a Catalunya

N o t ícies

* El vitrall a la Catalunya medieval
Com ha evolucionat en les últimes dècades la recerca
científica i tecnològica, en els diversos àmbits del
coneixement, a Catalunya? Des de 1983, l’IEC ha
recopilat dades sobre la recerca a Catalunya i les ha
posat en mans d’experts en els diversos àmbits del
coneixement, que les han analitzat i n’han redactat un
informe. El resultat d’aquesta feina ha estat la
publicació La recerca científica i tecnològica a
Catalunya, el 1990, i els tres informes resultants
Reports de la recerca a Catalunya, corresponents als
períodes 19901995, 19962002 i 20032009. A partir
d’ara, aquestes publicacions poden consultarse, en
accés obert, a la pàgina web 25 anys de recerca a
Catalunya (http://www.iec.cat/reports).
Aquesta pàgina clou un projecte iniciat a principis dels anys vuitanta amb els treballs per a
elaborar un llibre blanc de la recerca, que no van fructificar a causa de la manca de
recursos. Un ajut de la Comissió Interdepartamental per a la Recerca i la Innovació
Tecnològica (CIRIT) va permetre reprendre la feina i, el 1990, es va publicar l’obra La
recerca científica i tecnològica a Catalunya, que inventariava l’activitat investigadora del
país. El 1995, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i sota la coordinació de la
Secretaria Científica de l’IEC, es va endegar el projecte dels Reports de la recerca a
Catalunya, que consistia a elaborar estudis periòdics sobre l’estat de la recerca al país per
a cada àrea científica. Redactats per investigadors de prestigi, els informes han estat
debatuts públicament abans de tancarse’n la versió definitiva. Els redactors van rebre, a
partir del 2003, el suport de l’Observatori de Recerca de l’IEC.

* La Franja de Ponent, un llibre que
recull, per primera vegada, la història
conjunta de la Ribagorça, la Llitera, el
Baix Cinca i el Matarranya

* Ferran Requejo, Flocel Sabaté,
Damià Pons i Antoni Furió, nous
membres numeraris de l’Institut
d’Estudis Catalans

* L’IEC i la Diputació de Barcelona
renoven la seva relació institucional

* Modest Prats, homenatjat amb
motiu del primer aniversari de la seva
mort

* La transformació social, econòmica i
cultural del món rural, a debat a partir
de l’estudi de la masia catalana

* Trentaquatre mil estudiants de
secundària i batxillerat participen en
la XX Prova Cangur de Matemàtiques

* L’evolució de la recerca científica
i tecnològica a Catalunya, recollida
en el web 25 anys de recerca a
Catalunya

* L’IEC lamenta la mort de Joaquim
Molas, membre de la Secció Històrico
Arqueològica

* Mor el pare Gregori M. Estrada,
membre de la Secció Històrico
Arqueològica de l’IEC, monjo de
Montserrat i sacerdot

* Mor el matemàtic Evarist Giné,
membre corresponent de la Secció de
Ciències i Tecnologia de l'IEC

* Cuiners, productors i científics
reflexionen sobre el patrimoni culinari
català

* L’hepatòleg Joan Rodés, membre de
l'IEC, guardonat amb la Medalla d’Or
de la Generalitat de Catalunya

* Abel Mariné, membre de la Secció
de Ciències Biològiques, distingit per
la seva tasca divulgadora

* Josep Maria Casasús, elegit síndic
de greuges de la Universitat Pompeu
Fabra
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