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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2010-2011, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha establert els conve-

nis de col·laboració següents:

•  El 27 de setembre de 2010, amb el 

Centre d’Història Contemporània de 

Catalunya, per a la publicació del llibre 

Història de la Generalitat de catalunya. 

Dels orígens medievals a l’actualitat. 650 

anys.

•  El 14 d’octubre de 2010, amb l’Ajun-

tament de Tossa de Mar i l’Institut Cata-

là d’Arqueologia Clàssica, per a la publi-

cació del llibre Felix turissa. la vil·la 

romana dels Ametllers i el seu fundus 

(tossa de Mar, la selva). 

•  El 18 d’octubre de 2010, amb la Uni-

versitat d’Alacant, per a la col·laboració 

en el projecte de constitució d’un corpus 

textual per a una gramàtica del català 

antic.

•  El 25 d’octubre de 2010, per mitjà de 

la Xarxa CRUSCAT, amb l’Observatori  

de la Llengua Catalana, per a l’elabora- 

ció de l’informe sobre la situació de la 

llengua catalana (2010).

•  El 28 d’octubre de 2010, amb la Uni-

versitat de Barcelona, per a la col·labora- 

ció en el projecte Flora i cartografia de les 

plantes i la vegetació.

•  El 2 de novembre de 2010, amb la 

Fundació Tot Raval, per a la col·laboració 

en el projecte Xarxa de Lectura del Raval.

•  El 9 de novembre de 2010, amb els de- 

partaments de Política Territorial i Obres 

Públiques, Governació i Administracions Pú- 

bliques, Medi Ambient i Habitatge, i Inte-

rior, Relacions Institucionals i Participació 

de la Generalitat de Catalunya i la Dipu-

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

ri territorial de catalunya 2010.

•  El 10 de novembre de 2010, amb els 

legítims propietaris del Fons Ramon 

d’Alòs-Moner i Dou, per a la seva donació 

a l’IEC.

•  L’11 de novembre de 2010, amb la 

Fundació Universitària Balmes - Univer-

sitat de Vic, un conveni de coedició de la 

VIII Jornada de la SCATERM «Aspectes 

de terminologia, neologia i traducció».

•  El 14 de novembre de 2010, amb la 

Xarxa Vives d’Universitats, la Fundació 

Universitat Catalana d’Estiu i el Depar-

tament d’Innovació, Universitats i Em-

presa de la Generalitat de Catalunya, un 

acord de col·laboració per a l’organització 

dels cursos d’estiu.

•  El 16 de novembre de 2010, amb l’Ins-

titut Europeu de la Mediterrània, per a la 
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celebració del seminari internacional 

«Ciutats mediterrànies: civilització i des-

envolupament».

•  El 22 de novembre de 2010, amb la 

Federació d’Organitzacions per la Llen-

gua Catalana, per a l’organització de la 

III Jornada sobre el Mercat Cultural Ca-

talà.

•  El 24 de novembre de 2010, amb el 

Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat de Catalu-

nya i la Universitat Autònoma de Barce-

lona, per a la col·laboració en el projecte 

Servei d’Arxius de Ciència.

•  El 26 de novembre de 2010, amb la 

Universitat de Girona, per a l’edició de 

l’obra catàleg dels manuscrits de les obres 

de Francesc Eiximenis conservats en bi-

blioteques públiques. volum i.

•  El 29 de novembre de 2010, amb 

l’Abadia de Montserrat, una addenda al 

conveni de col·laboració de 31 de gener 

de 2005 per a la cessió de les fitxes del 

Refranyer Aguiló. 

•  El 30 de novembre de 2010, amb el 

diari Ara, per a la distribució del calen-

dari de l’Any Internacional de la Química 

2011.

•  El 9 de desembre de 2010, amb l’Ajun-

tament de Girona, per a l’edició del llibre 

catàleg dels manuscrits de les obres de 

Francesc Eiximenis conservats en biblio-

teques públiques. volum i.

•  El 13 de desembre de 2010, amb la So- 

cietat Andorrana de Ciències, per a la 

publicació del llibre Recull de conferèn - 

cies 2009. 200 anys del naixement de 

Darwin i 150 anys de l’‘origen de les 

espècies’ / 4ts debats de recerca. la llen-

gua catalana i Andorra.

•  El 17 de desembre de 2010, amb la 

Universitat Pompeu Fabra, per al suport 

a les activitats de l’Observatori de Neologia.

•  El 17 de desembre de 2010, 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 21 de desembre de 2010, amb el 

Departament d’Educació i l’Institut d’Es-

tudis Catalans, per al desenvolupament 

d’accions de suport a la innovació i la 

recerca educativa de la filosofia a l’ense-

nyament secundari.

•  El 21 de desembre de 2010, amb l’Ins-

titut Ramon Llull, per a la traducció a 

l’anglès dels números 1 i 2 de la Revista 

d’Història de la Filosofia catalana.

•  El 28 de gener de 2011, amb la Fede-

ració d’Entitats per a l’Ensenyament de 
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les Matemàtiques a Catalunya, per a la 

coedició de la revista nou Biaix.

•  L’1 de febrer de 2011, amb la Fundació 

Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa, 

per a la celebració de la prova Cangur.

•  El 10 de febrer de 2011, amb l’Institut 

Ramon Llull, per a la difusió de publica-

cions i de la programació d’actes de l’IEC.

•  El 28 de febrer de 2011, amb la Fun-

dació Privada Audiències de la Comuni-

cació i la Cultura, per a la cessió de dades 

relatives a l’ús de la llengua catalana.

•  El 14 de març de 2011, amb l’Obra 

Social de Catalunya Caixa, per a establir 

les condicions del patrocini de la tretzena 

edició del Premi Catalunya d’Economia.

•  El 21 de març de 2011, amb l’Institut 

Geològic de Catalunya, una addenda al 

conveni de 30 de juliol de 2009 per a la 

publicació de la monografia tècnica Els 

sòls de catalunya. conca Dellà (Pallars 

Jussà). 

•  El 24 de març de 2011, amb Publica-

cions de la Universitat de València, per a 

la coedició de la traducció al català de 

l’obra Defending science within reason.

•  El 31 de març de 2011, amb l’Agència 

Estatal del Consell Superior d’Investiga-

cions Científiques i la Universitat de 

Barcelona, per a l’elaboració del projecte 

Elaboración y edición de los materiales 

del ‘Atlas lingüístico de la Península 

ibérica’ (AlPi).

•  El 6 d’abril de 2011, amb Lleonard 

Muntaner Editor, SL, per a la coedició del 

llibre Escrits berlinesos sobre religió, de 

Hegel.

•  El 24 de maig de 2011, amb la Conse-

lleria d’Educació i Cultura del Govern de 

les Illes Balears, un conveni instrumental 

de subvenció per a continuar el projecte 

d’elaboració de l’Atles lingüístic del do-

mini català, durant els anys 2009 i 2010.

•  El 14 de juny de 2011, amb l’Institut 

de Cultura de Barcelona, per a la coedició 

del llibre Biodiversitat invisible.

•  El 29 de juny de 2011, amb la Funda-

ció Universitat Catalana d’Estiu, un con- 

veni marc de col·laboració.
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