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P o rt ad a

Duescentes persones participen en les Quartes Jornades sobre
Gestió de la Informació Científica a l'IEC

N o t ícies

* Un estudi sobre la pervivència de la
Duescentes persones van assistir a les
Quartes Jornades sobre Gestió de la
Informació Científica (JGIC2015), que tenen
per objectiu debatre alguns dels aspectes
més rellevants d’aquest àmbit, així com
presentar i posar en contacte diverses
iniciatives dedicades als nous escenaris,
tecnologies i agents de la informació
científica. Les Jornades, que s’adrecen als
responsables, gestors i documentalistes dels
sistemes d’informació de les universitats i
dels centres de recerca i també als
investigadors especialitzats, es van celebrar
els dies 21 i 22 de maig a l'IEC.
Les JGIC2015 es van estructurar en conferències i taules rodones, les quals van aplegar
responsables i experts de la Generalitat de Catalunya, de l’IEC, de les universitats, dels
centres públics d’investigació, dels parcs científics i tecnològics, de les biblioteques, de les
empreses i de les fundacions.
Joandomènec Ros, president de l’IEC, va ser l’encarregat d’obrir les Jornades. Tot seguit,
Isidro Aguillo, del Consell Superior d’Investigacions Científiques, va pronunciar la
conferència inaugural, titulada «Métricas 2.0 para ciencia 2.0». Les Jornades es van cloure
amb la conferència «La recerca catalana davant els nous reptes i escenaris», a càrrec de
Josep M. Martorell, director general de Recerca de la Generalitat. A més d’aquestes dues
conferències, es van celebrar tres taules rodones i tres conferències més, en les quals es
van abordar qüestions com els estudis mètrics de la informació, la transferència de
tecnologia, els sistemes d’informació i suport a la investigació i el Portal d’Investigació de
Catalunya.

identitat catalana projecta Catalunya
al món

* El llibre La Franja de Ponent:
aspectes històrics i jurídics es
presenta a l’IEC

* Es denuncia la negativa del Govern
espanyol a incloure el català en les
proves d’accés a l’advocacia

* La Societat Catalana de
Matemàtiques, vint anys fomentant el
gust per les matemàtiques entre els
joves

* Duescentes persones participen
en les Quartes Jornades sobre
Gestió de la Informació Científica a
l'IEC

* El Fons Estanislau Tomàs. La Farga
Catalana, llegat a l’IEC

* La Societat Catalana de Tecnologia,
guardonada amb el Premi Manel Xifra
Boada

* Es clou un procés participatiu de
tres anys de durada en relació amb el
model urbanístic i territorial de
Catalunya, liderat per la SCOT

* Montserrat Aguadé pronuncia el
discurs de presentació com a membre
de la Secció de Ciències Biològiques

* Folch, Wagensberg i Estupinyà
debaten sobre ciència a l’IEC

* El paper de la carn en l’alimentació
s’estudia i debat en una jornada que
reuneix científics i professionals del
sector

* L’IEC i la Institució de les Lletres
Catalanes recorden Eugeni d’Ors amb
una jornada d’estudi
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