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«Producción, liderazgo y excelencia científica en un mundo en crisis: una 
aproximación cienciométrica» 
 
FÉLIX DE MOYA ANEGÓN 
Grup SCImago, Madrid 
 
Tot i que encara és aviat perquè es comencin a manifestar en els indicadors 
bibliomètrics els efectes de la caiguda en la despesa pública i privada en recerca, sí 
que resulta possible, fins i tot necessari, fer un exercici d’anàlisi prospectiva a partir 
dels indicadors corresponents als últims anys. Però, per a analitzar les conseqüències 
reals de la crisi sobre la producció de resultats és necessari descomptar l’efecte que 
l’alta col·laboració existent té sobre el model de comunicació científica imperant. És 
necessari que siguem capaços d’identificar el lideratge en aquest embull de 
col·laboracions que, a vegades, posen més de manifest les habilitats socials dels 
nostres investigadors que les seves capacitats científiques. Això al mateix temps que 
separem la producció d’excel·lència de l’enorme massa de documents que, procedents 
del nostre país, poblen els índexs internacionals. En temps de crisi, l’excel·lència i el 
lideratge han de ser buscats amb afany si es vol mantenir l’eficiència d’un sistema 
empobrit.  
 
 
FÉLIX DE MOYA ANEGÓN és professor d’investigació en el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques i catedràtic de Biblioteconomia i Documentació de la 
Universitat de Granada. És l’investigador principal del grup SCImago, que duu a terme 
els projectes de recerca i desenvolupament: l’SCImago Journal & Country Rank i 
l’SCImago Institutions Rankings (fruit de la firma d’un conveni d’investigació amb 
Elsevier Scopus) i l’Atles de la Ciència, un sistema d’informació amb l’objectiu d’assolir 
una representació gràfica de la recerca científica a Hispanoamèrica per mitjà d’una 
col·lecció de mapes interactius. Des del 1989 ha estat gestor a la Universitat de 
Granada, primer a càrrec de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i, 
posteriorment, com a vicerector de Serveis a la Comunitat Universitària. El desembre 
del 2007 va acabar el mandat de vicerector de Noves Tecnologies i responsable de la 
Biblioteca Universitària de la Universitat de Granada, destacada per la seva aposta per 
les tecnologies en dos vessants: l’accés a la informació electrònica per part dels 
usuaris i els projectes de digitalització del fons antic i les tesis doctorals. Ha estat 
vocal del Sistema Andalús de Biblioteques i Centres de Documentació des del 2006, 
president del Consorci de Biblioteques Universitàries Andaluses des del 2001, i 
membre del Consell de Directors de l’European Foundation for Quality in eLearning 
(EFQUEL). Ha publicat nombrosos articles en revistes nacionals i internacionals de 
prestigi, i des de l’octubre del 2007 pertany al comitè editorial de la revista 
Scientometrics. És consultor de Cincel, a Xile; del Consell Nacional de Ciència i 
Tecnologia (Conacyt), a Mèxic, i de Colciencias, a Colòmbia, i realitza treballs per a la 
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), la Fundació Coneixement i 
Desenvolupament (CyD), la Fundació Cotec, el Banc Mundial, l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i altres organitzacions nacionals i 
internacionals. 
 
 


