Actualitat
●

18.12.2017
CERCA atorga els Premis Pioner 2017

●

Aquests premis reconeixen a recent doctorats que orienten la seva investigació a obtenir resultats industrials o comercials La Institució CERCA…
06.11.2017
Comunicat de la Institució CERCA davant l’empresonament del govern de la Generalitat de Catalunya
La Institució dels centres de recerca de Catalunya (CERCA), expressant el sentiment de la majoria de centres, davant l’empresonament provisional…

●

02.11.2017
Resposta de la Comissió Europea al comunicat de CERCA, ACER i ACUP

●

L’oficina del comissionat Carlos Moedas per a la Recerca, la Ciència i Innovació de la CE ha respost al comunicat…
13.10.2017
“Catalan upheaval leaves researchers in limbo” article sobre els efectes de la independencia al sistema de recerca a Catalunya
L’article, publicat a Research Europe i signat per Antoaneta Roussi, contraposa les opinions sobre la intervenció dels comptes dels centres…

●

●

02.10.2017
Comunicat d’I-CERCA sobre l’aturada de demà 3 d’octubre
Des de la I-CERCA decidim sumar-nos a la convocatòria d’aturada demà dimarts 3 d’octubre en protesta per la repressió i…
21.09.2017
Comunicat de les universitats i dels centres de recerca de Catalunya
Avui s’han reunit els màxims representants del conjunt d’universitats i centres de recerca de Catalunya (una seixantena d’institucions que representen…
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