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P o rt ad a

Catalunya perd posicions en la distribució autonòmica del
finançament per càpita destinat a ciència i tecnologia

N o t ícies

* Rafael Patxot, cinquanta anys
després
Madrid i Catalunya són les comunitats autònomes que
reben més finançament científic i tecnològic de tot
l’Estat espanyol: van rebre 7.354,8 milions d’euros
―el 24,5 %― i 6.605,3 milions d’euros ―un 22 %―
respectivament en el període 20012011. En
ponderar les dades de finançament per habitant,
però, la situació és una altra: les comunitats
capdavanteres són Navarra (1.475,9 euros/habitant),
el País Basc (1.271,5 euros/habitant) i Madrid
(1.151,2 euros/habitant), mentre que Catalunya
ocupa la quarta posició amb 886,5 euros/habitant.
Així ho recull el blog de l’Observatori de la Recerca
de l’IEC, a partir de l’anàlisi feta en l’actualització de
l’informe estadístic «Activitats del Plan Nacional de
I+D+I, per comunitats autònomes, plans i modalitats», disponible al portal web MERIDIÀ.

* La Societat Catalana de
Sociolingüística, filial de l’IEC, celebra
el quarantè aniversari de la seva
fundació

* Quatre nous membres numeraris i
tres de corresponents s’incorporen al
Ple de l’Institut d’Estudis Catalans

* Una còpia facsímil feta sobre
pergamí i il·lustrada a mà de l’Atles
català, realitzat cap a l’any 1375,
s'incorpora al Fons d'Art de l'IEC

* L’Institut d’Estudis Catalans tanca la
Quant al nombre d’activitats finançades, l’anàlisi feta per l’Observatori conclou que Madrid
és la comunitat que en té més ―44.171 activitats, és a dir, el 21,1 % del total―, seguida
per Catalunya ―42.074 activitats, que en són el 20,1 %―, Andalusia ―27.336, un 13,0 %―,
el País Valencià ―18.413, un 8,8 %― i el País Basc ―12.098 activitats, que en són el 5,8 %.
Destaca el fet que les Illes Balears només han rebut finançament per a 1.797 activitats o,
el que és el mateix, un 0,9 % del total d’activitats científiques i tecnològiques de l’Estat.
L’informe fet per l’Observatori presenta el finançament estatal d’activitats d’R+D+I en tres
edicions successives del Plan Nacional de I+D+I estructurades per modalitats (projectes
d’investigació, recursos humans, equipaments i infraestructures, etc.), i abraça el període
20012011.
Podeu llegir l’entrada sencera i consultar l'informe estadístic al blog de l’Observatori de la
Recerca de l’IEC en aquest enllaç.

seu de la plaça de Salvador Seguí, de
Barcelona

* Catalunya perd posicions en la
distribució autonòmica del
finançament per càpita destinat a
ciència i tecnologia

* Més de trentaun mil estudiants de
secundària i batxillerat participen en
la XIX Prova Cangur de Matemàtiques

* Mor Modest Prats, membre de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans

* La relació entre la neurociència i
l’economia centra el primer debat del
cicle Neurociència i Societat

* La periodista egípcia Nadia El
Awady i la biòloga Lynn Margulis,
protagonistes de la commemoració
del Dia Internacional de les Dones a
l’IEC

* Salvador Giner, investit doctor
honoris causa per la Universitat de
Lleida

* L’historiador Jordi Casassas, nou
president de l’Ateneu Barcelonès

* Jaume Reventós, nou director de
l’IDIBELL
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