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Barcelona.- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha creat el portal web Meridià, un servei d'informació especialitzada per a l'anàlisi, planificació, coordinació i difusió de les
activitats d'R+D+I dins el sistema de ciència i tecnologia dels territoris de llengua i cultura catalanes. Es tracta d'una plataforma desenvolupada per l'equip de treball de
l'Observatori de la Recerca de l'IEC amb la voluntat d'integrar i compartir informació amb els altres agents del sistema, facilitant-los un coneixement exhaustiu sobre l'entorn
científic i sobre l'evolució dels diferents camps de la ciència i la tecnologia.
Les dades incorporades a Meridià són sòlides, fiables i validades. S'obtenen a partir de convenis per a la transferència d'informació (Generalitat de Catalunya, universitats,
centres de recerca i altres organismes) i del processament sistemàtic de resolucions dels butlletins oficials, registres administratius, memòries i altres documents públics,
amb un abast cronològic que va de l'any 2000 al 2006 per a la majoria de les dades.

Es recullen actuacions d'R+D+I desenvolupades a Andorra, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya del Nord, i s'estableixen comparacions a escala estatal
i internacional. El portal treballa a partir d'una classificació de les àrees científiques basada en la segona edició dels 'Reports de la recerca a Catalunya', amb les
equivalències amb altres taxonomies usuals.

El coneixement recopilat al portal Meridià engloba tot el cicle de la investigació científica i tecnològica, de context socioeconòmic, entitats de recerca, recursos (humans,
econòmics i materials) i resultats (articles, patents i tesis). La informació s'organitza en informes dinàmics sobre dades estructurades, publicacions i cerca textual.

Cada modalitat de consulta i cada informe presenta una detallada explicació metodològica, amb el contingut, abast, fonts d'informació, data d'actualització, etc. Per
accedir-hi, caldrà estar registrat prèviament com a usuari. A més, s'ofereixen als usuaris serveis d'enllaços web seleccionats i de notícies d'actualitat relacionades amb
l'R+D+I.

L'IEC vol fer de Meridià una plataforma interactiva que faciliti les dades i els instruments de consulta i anàlisi als usuaris, per tal de difondre i impulsar la ciència als territoris
de llengua i cultura catalanes a partir d'un coneixement aprofundit dels recursos invertits i dels resultats obtinguts.
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L'IEC crea una plataforma d'informació especialitzada en R+D+I
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