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L’European Research Council (ERC) és l’organisme de finançament
de la recerca més important d’Europa. Des de l’any 2007, l’ERC promou una investigació de màxima qualitat
i dóna suport als projectes d’avantguarda en tots els camps de la ciència, sobre la base de l’excel·lència
científica. L’ERC és un element fonamental del programa marc de recerca i innovació Horizon 2020.
Les subvencions de l’ERC es concedeixen mitjançant convocatòries obertes a projectes dirigits per
investigadors que treballen a Europa, tant en fase d’inici com ja consolidats. La finalitat és premiar les millors
idees així com atraure talent de l’exterior. En aquest marc, destaca el projecte ERCcOMICS, una iniciativa
creativa i ambiciosa que explota el poder de la narració visual per innovar en la forma en com es comunica
la ciència europea.
ERCcOMICS presenta actualment 16 còmics en anglès, en format digital, que promouen i expliquen els
resultats de la recerca finançada per l’ERC. Els còmics tracten temes innovadors en intel·ligència artificial, en
física, en sociologia i en el canvi climàtic. Les entitats col·laboradores d’aquesta iniciativa són la Université
Pierre et Marie Curie (UPMC), universitat que representa l’excel·lència francesa en ciència i medicina, i
l’agència de comunicació especialitzada en il·lustració, còmics i animació La Bande Destinée.
Per més informació podeu consultar el lloc web d’ERCcOMICS així com el portal de l’ERC.
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