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CONCLUSIONS 

 

Les JGIC-2013 han tingut una bona acollida per part del públic tal com es va produir en 

la primera edició. La iniciativa d’enguany ha acomplert l’objectiu de fomentar el debat i 

la participació entre els assistents, així com de donar a conèixer diverses propostes 

dedicades als nous escenaris, tecnologies i agents de la informació científica. Les 

Jornades s’han estructurat en cinc taules rodones i tres conferències i han reunit experts 

i responsables de diverses institucions que han exposat les seves experiències i punts de 

vista.  

 

En la presentació de les Jornades, Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis 

Catalans (IEC), va expressar el seu desig que les JGIC siguin l’exemple d’una 

innovació que acaba esdevenint una tradició. 

 

En la conferència inaugural, Enric Claverol, director de la Fundació Catalana per a 

la Recerca i la Innovació (FCRI), va reflexionar sobre la situació paradoxal del 

sistema català d’R+D+I: el país disposa d’una recerca científica capdavantera a escala 

mundial, però manca transferència tecnològica en el teixit industrial. Segons Claverol, 

en l’actualitat la FCRI centra les seves activitats en dues grans àrees: popularitzar la 

ciència i interconnectar els sectors públic i privat.  

 

La taula rodona sobre innovació va destacar la importància bàsica d’aquesta activitat, 

que cal impulsar a Catalunya. Des de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) es va 

posar de manifest la poca quantitat de patents que se sol·liciten. També es va apuntar 

que la gestió eficient i eficaç de la informació pot contribuir a potenciar la innovació. En 

aquest sentit, Catalunya necessita resultats tangibles per a difondre la innovació a la 

societat i generar consens i estabilitat política.  

 

Els participants de la taula rodona sobre dades obertes van constatar que la 

localització d’aquestes dades ja no és un problema, sinó que ho és com afrontar l’allau 

de dades disponible i com solucionar l’heterogeneïtat de fonts i formats, la manca de 

documentació associada o els entrebancs legals. A més, cal passar de l’esforç per 

protegir (tot tancat, amb algunes excepcions) a l’esforç per obrir (tot obert, amb algunes 

excepcions). 

 

En la segona conferència, Miquel Puig i Lluís Anglada, responsables del nou consorci 

resultant de la fusió del CESCA i del CBUC, van explicar el projecte del Portal de  

Recerca de Catalunya. Aquesta iniciativa pretén crear un portal únic i obert, on puguin 

confluir a curt termini els documents (actualment, en els dipòsits digitals institucionals), 

els investigadors (ara, en els sistemes d’informació científica) i les organitzacions 

implicades en la recerca a Catalunya. 

 

La taula rodona sobre ciència 2.0 va posar de manifest que la web 2.0 no és una 

tecnologia sinó una actitud oberta i transparent, que implica enormes transformacions en 
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la comunicació científica (per exemple, les xarxes socials) i en l’avaluació científica 

(per exemple, Altmetrics).  

 

La taula rodona de programes i serveis d’informació científica va constatar els 

avanços interns de les universitats, amb la integració progressiva d’unitats, processos i 

aplicacions tecnològiques. Les universitats han fet importants esforços per mantenir la 

integritat de la informació sobre recerca, a partir dels diferents models per a respondre a 

necessitats i problemes similars. Ara, però, cal avançar en la cooperació institucional.  

 

En la taula rodona sobre recerca i biblioteca es van descriure models de serveis  

diferents utilitzats per les universitats, els hospitals i la indústria farmacèutica, però amb 

un objectiu comú: que la biblioteca doni suport a l’impuls de la recerca. 

 

Al llarg de la conferència de clausura, Ernest Abadal, degà de la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (UB), va exposar 

quin és l’impacte de l’accés obert i quins en són els reptes actuals. En aquest sentit, 

Abadal va senyalar els beneficis importants que aporta l’Open Acces quant a la millora 

del funcionament de la comunicació científica, la repercussió directa sobre la societat i 

la reutilització de la informació i les dades. Cal, però, l’ampliació del model a les dades 

obertes de recerca i de l’administració, i un desplegament de polítiques favorables. 

 

L’espai de discussió i conclusions de les Jornades va finalitzar amb la presentació del 

Grup de Treball Coneixement i Recerca, iniciativa que va proposar Mercè Muntada, 

presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

(COBDC), amb la voluntat de treballar conjuntament amb l’IEC i altres persones que hi 

estiguin interessades, i de donar continuïtat als objectius de les JGIC. 

 

Les JGIC-2013 han reiterat la necessitat de buscar sinergies entre les diverses entitats de 

recerca i potenciar els outputs de l’R+D amb la col·laboració del sector públic i privat, 

sobretot en l’actual entorn d’austeritat. Una vegada més, les JGIC-2013 han volgut ser 

un pont de connexió entre els agents implicats en la recerca, obrir el debat i impulsar 

aquest esperit de cooperació. Assolir una bona gestió de la informació científica és 

primordial per a garantir el futur del nostre sistema de recerca. 

 

Observatori de la Recerca (OR-IEC) 

Barcelona, 12 de març de 2013 

 
 


