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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2008-2009, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha establert els conve-

nis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic):

•  L’1 de setembre de 2008, amb el Cen-

tre Excursionista de Catalunya, per a 

editar l’obra Fer país, conèixer món.

•  L’1 de setembre de 2008, amb la Di-

putació de Barcelona, per a l’edició de 

l’anuari Arxiu de textos catalans Antics.

•  El  12  de  setembre  de  2008,  amb  la 

Universitat de les Illes Balears, per a col-

laborar en la gestió de determinats pro-

grames i projectes de recerca específics.

•  El  25  de  setembre  de  2008,  amb  la 

Universitat de València, per a l’edició 

conjunta de cartografia històrica dels 

Països catalans.

•  L’1  i  el 3 d’octubre de 2008, amb  la 

Fundació Congrés de Cultura Catalana, 

la Fundació Torrens-Ibern, la Fundació 

Josep Alsina i Bofill i l’Editorial Reverté 

SA, per a l’edició en català, respectiva-

ment, de l’obra statistics for experiment-

ers. Design, innovation and discovery i del 

llibre Microbe.

•  El 20 d’octubre de 2008, amb la Uni-

versitat Pompeu Fabra, per a l’edició 

d’una antologia de textos de Pompeu 

Fabra en anglès.

•  El 28 d’octubre de 2008, amb la Dipu-

tació de Girona, la Universitat de Girona, 

la Facultat de Teologia de Catalunya, la 

Universitat de les Illes Balears, la Univer-

sitat de Barcelona, l’Associació Bíblica de 

Catalunya, Publicacions de la Universitat 

de València, Publicacions de la Fundació 

Noguera, la Fundació Lluís Carulla, Edi-

cions Tres i Quatre, la Fundació Ausiàs 

March, Publicacions de l’Abadia de Mont-

serrat, Obrador Edèndum, Edicions Vitel-

la, Miquel Font Editor i la Institució Milà 

i Fontanals (CSIC), per a establir les 

bases de funcionament del grup Textos 

Medievals Catalans.

•  El 31 d’octubre de 2008, amb la Uni-

versitat Oberta de Catalunya, per a l’es-

tabliment de la versió catalana del pro-

gramari OJS.

•  El  7  de  novembre  de  2008,  amb  la 

Fundació PuntCAT, un conveni marc de 

col·laboració.

•  El  10  de  novembre de  2008,  amb  el 

Centre Excursionista de Catalunya, per a 

l’edició de l’obra l’alta muntanya cata-

lana. Flora i vegetació.
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•  El 17 de novembre de 2008,  amb  la 

Universitat Pompeu Fabra, per a col-

laborar amb l’Observatori de Neologia.

•  El 17 de novembre de 2008,  amb  la 

Fundació Josep Alsina i Bofill, per a col-

laborar en diferents activitats.

•  El 18 de novembre de 2008,  amb  la 

Universitat Pompeu Fabra, per al projec-

te «NEOXOC: desenvolupament d’una 

xarxa d’observatoris de neologia de les 

varietats geolectals del català».

•  El  20 de novembre de 2008,  amb  la 

Universitat d’Alacant, per a col·laborar en 

el projecte «Constitució d’un corpus textu-

al per a una gramàtica del català antic».

•  El 20 de novembre de 2008,  amb  la 

Fundació Catalana per a la Recerca i  

la Innovació, per a la col·laboració general 

entre les dues institucions.

•  El 20 de novembre de 2008,  amb  la 

Universitat de Girona, per a l’intercanvi 

d’informació estadística en matèria de 

recerca.

•  El 21 de novembre de 2008, amb l’Ins-

titut Geològic de Catalunya, per a l’ela-

boració del ‘lexicon’ estratigràfic del 

Paleogen de catalunya.

•  El 26 de novembre de 2008, amb Pu-

blicacions de la Universitat de València, 

per a l’edició de l’obra Homenatge a Pere 

Alberch.

•  El 27 de novembre de 2008,  amb  la 

Facultat d’Humanitats de la Universitat 

d’Amsterdam, per a la donació d’una 

selecció de publicacions de l’IEC a la bi-

blioteca de la Universitat d’Amsterdam.

•  El 29 de novembre de 2008,  amb  la 

Facultat de Farmàcia de la Universitat de 

Barcelona, per al desenvolupament dels 

projectes «Estudi de la utilitat de les 

amines biògenes com a indicadors de la 

qualitat higiènica del pernil curat» i «As-

pectes de la qualitat i seguretat alimentà-

ria relacionats amb l’emmagatzematge i 

distribució del cava».

•  L’1 de desembre de 2008, amb Enci-

clopèdia Catalana SAU i Edicions 62, 

addenda al contracte del 16 d’octubre de 

2006, per a la segona edició del Diccio-

nari de la llengua catalana de l’Institut 

d’Estudis Catalans.

•  L’1 de desembre de 2008, amb el De-

partament d’Innovació, Universitats i 

Empresa, per a l’edició de les proves 

d’accés a la universitat (PAU) del 2009.

•  L’1 desembre de 2008, amb el Consell 

Assessor per al Desenvolupament Sos-

tenible, l’Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic i el Servei Meteorològic de Cata-

lunya, per a l’impuls de l’avenç en el  
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coneixement dels efectes del canvi climà-

tic durant els anys 2008-2009 i per a la 

redacció del segon informe sobre el canvi 

climàtic a catalunya.

•  El  15  de  desembre  de  2008,  amb  la 

Fundació Carles Salvador, un conveni 

marc de col·laboració.

•  El  18  de  desembre  de  2008,  amb  el 

Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques, el Departament de Go-

vernació i Administracions Públiques, el 

Departament d’Interior i Relacions Insti-

tucionals i Participació, el Departament 

de Medi Ambient i Habitatge i la Diputa-

ció de Barcelona, per a l’edició de l’Anua-

ri territorial de catalunya 2007.

•  El  24  de  desembre  de  2008,  amb  la 

Universitat Rovira i Virgili, per a la pu-

blicació del llibre Guide for a young 

economist.

•  El 30 de març de 2009, amb la Funda-

ció PuntCAT, addenda al conveni de 7 de 

novembre de 2008, per a l’edició en línia 

del Diccionari de geologia.

•  El 31 de març de 2009, amb l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica, per a 

l’edició de l’obra Barcino. i. Marques i 

terrisseries d’àmfores al pla de Barcelona.

•  El 20 d’abril de 2009, amb l’Acadèmia 

de Ciències Mèdiques i de la Salut de 

Catalunya i de Balears, la Fundació Aca-

dèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 

de Catalunya i de Balears i Enciclopèdia 

Catalana SAU, per a la nova edició en 

línia del Diccionari enciclopèdic de medi-

cina.

•  El 30 d’abril de 2009, amb la Univer-

sitat d’Alacant, per a l’intercanvi d’infor-

mació estadística en matèria de recerca.

•  El  8  de  maig  de  2009,  amb  Parole 

Consortium (consorci per a la creació de 

recursos electrònics per a les llengües 

europees), per a l’organització de la reunió 

anual de Parole.

•  El  8  de  maig  de  2009,  amb  Lumen 

Artis Ediciones SL, per a l’edició de l’obra 

Estudi monogràfic sobre la carta nàutica 

de Gabriel de vallseca de 1439.

•  El 14 de maig de 2009, amb la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, per a col-

laborar a través de la Càtedra UNESCO 

de Llengües i Educació en el projecte de 

recerca «Enclavaments lingüístics: recur-

sos verbals, ideologies, comunitats. L’Al-

guer».

•  El  14  de  maig  de  2009,  amb  l’Obra 

Cultural de l’Alguer, per al finançament 

de les activitats de l’Obra Cultural de 

l’Alguer en relació amb el Campus d’Estiu 

de Ciències de la Natura.
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•  El 18 de maig de 2009, amb Òmnium 

Cultural del Vallès Oriental, per al foment 

dels treballs de recerca en sociolingüística 

catalana.

•  El 18 de maig de 2009, amb la Univer-

sitat d’Alacant, per al finançament del 

projecte «Constitució d’un corpus textual 

per a una gramàtica del català antic».

•  El 28 de maig de 2009, amb la Dipu-

tació de Barcelona, per a organitzar les 

activitats de l’IEC per a l’any 2009.

•  El 29 de maig de 2009, amb la Univer-

sitat de Barcelona, per a organitzar la 

celebració del 50è aniversari de la mort 

de Carles Riba.

•  El 4 de juny de 2009, amb el Centre 

Nacional d’Informació Geogràfica, per a

l’edició del llibre El mapa com a llenguat-

ge geogràfic. textos de suport.

•  El 8 de juny de 2009, amb el Ministeri 

de Cultura, per a l’exposició de reproduc-

cions de documents conservats a l’Arxiu 

de la Corona d’Aragó.

•  El 30 de juny de 2009, amb la Univer-

sitat Politècnica de Catalunya, a través de 

la Societat Catalana de Tecnologia i el 

Servei de Biblioteques i Documentació de 

la UPC, per a treballs conjunts.

•  El 22 de juliol de 2009, amb la Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 

per a l’edició de l’obra Barcelona: la 

ciutat vella i el Poblenou. Assaig de geo-

logia urbana.
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