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TERCERES JORNADES SOBRE
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ CIENTÍFICA (JGIC-2014)
24 i 25 d’abril de 2014
Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans, c/ Carme 47, 08001 Barcelona
Organització: JOANDOMÈNEC ROS i RICARD GUERRERO
Coordinació: LLORENÇ ARGUIMBAU
El principal objectiu de les Terceres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC2014) és debatre alguns dels aspectes més rellevants d’aquest àmbit, com també presentar i
posar en contacte diverses iniciatives dedicades als nous escenaris, tecnologies i agents de la
informació científica. Es tracta de generar una visió integral i cooperativa de l’àmbit, més enllà
de les àrees més consolidades, i que lògicament són objecte d’un tractament freqüent.
Aquestes Jornades s’adrecen als responsables, gestors i documentalistes dels sistemes
d’informació de les universitats i dels centres de recerca, i també als investigadors
especialitzats. Les JGIC-2014 s’estructuren en conferències i taules rodones, que reuneixen
responsables i experts de diverses institucions: la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis
Catalans, les universitats, els centres públics d’investigació, els parcs científics i tecnològics, els
consorcis de biblioteques, les empreses i les fundacions.
PROGRAMA

Dijous, 24 d’abril
MATÍ

09.3009.45

Presentació de les JGIC-2014
JOANDOMÈNEC ROS (Institut d’Estudis Catalans)

09.4510.30

Conferència inaugural: Bibliometria: una història d’amor-odi
JORDI CAMÍ (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i Fundació Pasqual
Maragall)

10.3011.00

PAUSA

11.0012.30

Primera taula rodona: Dades de recerca
Moderadora: FERNANDA PESET (Universitat Politècnica de València)
JORDI ARDANUY (Universitat de Barcelona), MARINA LOSADA (Universitat
Pompeu Fabra), JORDI SERRANO (Universitat Politècnica de Catalunya)

12.3013.30

Conferència: Altmetrics: noves formes de mesurar l'impacte de la informació
científica
ÁNGEL BORREGO (Universitat de Barcelona)
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TARDA

15.3016.30

Conferència: Perfiles personales: las nuevas medidas de los investigadores
ISIDRO AGUILLO (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

16.3018.00

Segona taula rodona: Interoperabilitat de sistemes: el rol dels estàndards
globals d’identificació
Moderadora: ANNA ZÚÑIGA (Universitat Oberta de Catalunya)
PABLO DE CASTRO (GrandIR), CONSOL GARCIA (Universitat Politècnica de
Catalunya), ANA M. SASTRE (Universitat Politècnica de Catalunya)

Divendres, 25 d’abril
MATÍ

09.3010.30

Conferència: Cap als 10 anys de Carhus: nous reptes, noves versions
LLUÍS ROVIRA (Institució CERCA)

10:3011.00

PAUSA

11.0012.30

Tercera taula rodona: El bibliotecari integrat/incrustat: afegint valor a
l’organització
Moderador: DÍDAC MARTÍNEZ (Universitat Politècnica de Catalunya)
MARTA JORDÁN (Universitat Autònoma de Barcelona), ANNA MAGRE
(Universitat Pompeu Fabra), ANNA ROVIRA (Universitat Politècnica de
Catalunya)

12.30–13.30

Conferència de clausura: La col·laboració als grans experiments científics
AGUSTÍ CANALS (Universitat Oberta de Catalunya)

13.30–14.00

Discussió general, conclusions i perspectives

Si necessiteu el certificat d’assistència a les Jornades podeu contactar amb l’Observatori de la
Recerca (or@iec.cat).
Si esteu interessats en formar part del GT Coneixement i Recerca podeu contactar amb el
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (cobdc@cobdc.org)
i l’Observatori de la Recerca (or@iec.cat).
Els materials de les JGIC-2014 properament estaran disponibles al lloc web:
http://blogs.iec.cat/observatori/jgic/jgic-2014/.
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