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«CARHUS Plus+ com a referència de publicació en humanitats i ciències socials»
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Director de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya

CARHUS Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de
les ciències socials i humanitats que es publiquen en l’àmbit local, nacional i
internacional. Aquest projecte, desenvolupat per l’AGAUR-Talència a proposta de la
Direcció General de Recerca, es presenta amb la finalitat de contribuir a l’avaluació de
la recerca que es duu a terme amb la màxima objectivitat en el sistema científic i
universitari català. Aquest sistema serveix per a valorar una part de la producció
científica, orientar els investigadors sobre revistes considerades de referència,
orientar revistes sobre les fites per assolir, avaluar grups i centres i fer anàlisi dels
sistemes d’R+D. CARHUS Plus 2010 inclou un nou sistema de classificació de les
revistes en quatre grups, en funció de la idoneïtat per a la publicació de la producció
científica.

LLUÍS ROVIRA és el responsable de CARHUS Plus+ i director de la Institució dels Centres
de Recerca de Catalunya. És llicenciat en biologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona, doctor en biologia per la Universitat de Barcelona i té un postgrau en
anàlisi i gestió de la ciència i la tecnologia per la Universitat Carlos III. Ha estat director
responsable de la gestió i avaluació de les convocatòries d’I+D de la Generalitat de
Catalunya a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i director
del Programa de Documentació Científica de l’AGAUR, el portal Recerca en Acció. És
membre del Consell de Govern del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC), representant de la Comissió Interdepartamental d’Investigació i
Innovació Tecnològica (CIRIT) en la Setmana de la Ciència i autor de nombrosos
articles relacionats amb els estudis bibliomètrics i l’avaluació de la recerca en
humanitats i ciències socials.

