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12 centres de recerca CERCA s’incorporen al Portal de la
Recerca de Catalunya
16 d’abril de 2020

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) ja conté les dades de recerca de 12 nous centres que
formen part de la Institució CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) i que se sumen als altres
12 que ja hi participaven. Amb la càrrega de les dades de recerca d’aquests nous centres, el PRC
s’ha nodrit de 17.549 publicacions i 2.511 investigadors més, que representen el 3% i 17% del
total, respectivament.
Els nous centres CERCA participants són el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el Centre de Recerca en Economia
Internacional, el Centre de Recerca Matemàtica, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics
a l’Enginyeria, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, l’Institut Català
d’Investigació Química, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, l’Institut de Recerca
Biomèdica de Lleida, l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, l’Institut de Recerca en Energia
de Catalunya i l’Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Per a Joan Gómez Pallarès, director General de Recerca, “el PRC posa en valor la recerca que
es fa a Catalunya. Mostra en quins àmbits, com s’està fent i qui la fa”. A més, “incrementa l’accés
i visibilitat del treball dels investigadors, millora els processos de gestió unificada de les dades
de la recerca per a les universitats i centres participants, i facilita la projecció de la potencialitat
del conjunt del sistema català de recerca”.
Per la seva part, el president de la Comissió de treball del PRC, Enric Canela, ha posat èmfasi
en que “el Portal és una eina útil per a la societat” i ha afirmat que, un cop incorporades les 12
universitats, “la disponibilitat en el mateix portal de les dades dels centres de recerca, ja 24, és
primordial per introduir intel·ligència al sistema i arreplegar el coneixement que es du a terme
al territori català”.
Avui dia, el PRC proporciona dades de 12 universitats i 24 centres de recerca. En total, referencia
14.457 investigadors (mitjançant l’identificador ORCID), 567.637 publicacions, 1.639 grups de
recerca, 39.572 projectes de recerca i 32.094 tesis doctorals.
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Sobre el PRC
El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), obert al públic el gener de 2017, té la finalitat de
visualitzar i difondre des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya
en quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per a la comunitat
científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així
l’accés obert a la producció científica.
El Portal és una iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca, portada a terme pel CSUC
conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes i
dels centres de recerca participants.
Sobre la Institució CERCA
La Institució CERCA és una entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al
seguiment, suport i facilitació de l’activitat dels centres de recerca del sistema CERCA.
El seu objectiu fonamental és garantir el desenvolupament del sistema de centres de recerca
català; afavorir i maximitzar les sinergies, la coordinació entre els centres i la cooperació
estratègica; millorar el posicionament, la visibilitat i l’impacte de la recerca duta a terme i facilitar
la seva interlocució amb els diferents agents públics i privats. El seu caràcter és pluridisciplinar
i comprèn 39 centres de recerca distribuïts pel territori català.
Sobre el CSUC
L’objectiu del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) és compartir serveis
acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats
consorciades per, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar l’eficàcia
i l’eficiència. Està integrat per la Generalitat de Catalunya i deu universitats catalanes (UB, UAB,
UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UVic-UCC, UOC i URL).
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