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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2009-2010, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha establert els conve-

nis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

•  El 9 de setembre de 2009, amb la Uni-

versitat de les Illes Balears, una pròrroga 

al conveni de col·laboració de 12 de se-

tembre de 2008.

•  El 15 de setembre de 2009, amb la 

Institució de les Lletres Catalanes, per a 

l’intercanvi d’informació estadística en 

matèria de recerca.

•  L’1 d’octubre de 2009, amb la Funda-

ció Tot Raval, per a la col·laboració en el 

projecte Xarxa de Lectura del Raval.

•  El 13 d’octubre de 2009, amb la Uni-

versitat Pompeu Fabra, un conveni espe-

cífic per a l’accés al Corpus Textual Infor-

matitzat de la Llengua Catalana en el 

marc del projecte CLARIN.

•  El 23 d’octubre de 2009, amb la Uni-

versitat de Barcelona, un conveni de col-

laboració per a l’intercanvi d’informació 

estadística en matèria de recerca.

•  El 26 d’octubre de 2009, amb el De-

partament de Cultura i Mitjans de Comu-

nicació de la Generalitat de Catalunya i 

la Universitat Autònoma de Barcelona, 

una addenda per a l’any 2009 al conveni, 

per a la col·laboració en el projecte Servei 

d’Arxius de Ciència.

•  El 26 d’octubre de 2009, amb l’Ajun-

tament de Girona, per a la cessió indefi-

nida de la col·lecció bibliogràfica de 

Mercè Rodoreda de l’Ajuntament de Gi-

rona a la Fundació Mercè Rodoreda per 

tal d’unificar els fons.

•  El 28 d’octubre de 2009, amb la Con-

selleria d’Educació i Cultura del Govern 

de les Illes Balears, un conveni instrumen-

tal de subvenció per a l’elaboració de 

l’Atles lingüístic del domini català.

•  L’1 de novembre de 2009, amb l’Ob-

servatori de la Llengua Catalana, un 

conveni específic de col·laboració.

•  El 3 de novembre de 2009, amb la 

Universitat Pompeu Fabra, un acord per 

a la col·laboració amb l’Observatori de 

Neologia.

•  El 4 de novembre de 2009, amb Pagès 

Editors SL, un conveni de col·laboració 

per a la coedició de l’obra l’escoltisme, un 

moviment de formació humana i de ciu-

tadania activa.

•  El 12 de novembre de 2009, amb l’As-

sociació Catalana d’Escoles de Música per 
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a la col·laboració en el programa de dis-

seny del baríton.

•  El 18 de novembre de 2009, amb la 

Fundació Lluís Carulla, un conveni marc 

de col·laboració, i una addenda al conve-

ni marc per a l’edició en línia de l’obra 

novetat i llenguatge, de Lluís Marquet.

•  El 18 de novembre de 2009, amb la 

Fondazione Ezio Franceschini, un conve-

ni per a l’edició de la col·lecció «Corpus 

des Troubadours. Études et Éditions».

•  El 23 de novembre de 2009, amb Pu-

blicacions de la Universitat de València, 

un conveni de col·laboració per a la coedi-

ció de la col·lecció «Pensament Científic».

•  El 26 de novembre de 2009, per mitjà 

de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 

amb Caixa Catalunya Obra Social, un 

conveni de col·laboració per a l’elaboració 

del Diccionari jurídic català.

•  El 30 de novembre de 2009, amb la 

Universitat Pompeu Fabra, un acord per 

a la col·laboració en el projecte nEoXoc: 

desenvolupament d’una xarxa d’obser-

vatoris de neologia de les varietats geo-

lectals del català.

•  L’1 de desembre de 2009, amb EUMO 

Editorial SAU, un conveni de col·laboració 

per a la publicació del llibre Història de 

la divulgació científica.

•  El 10 de desembre de 2009, amb la 

Universitat Autònoma de Barcelona, un 

conveni de col·laboració per a l’elaboració 

i la publicació dels successius volums de 

la sèrie catalana del «Corpus Antiquita-

tum Americanensium».

•  El 16 de desembre de 2009, amb la 

Facultat de Teologia de Catalunya, l’Ajun-

tament de Vilafranca del Penedès i l’Isti-

tuto Storico Italiano per il Medioevo, un 

conveni de coedició de l’obra Beguins de 

vilafranca del Penedès davant el tribunal 

d’inquisició (1345-1346). De captaires a 

banquers?, de Josep Perarnau.

•  El 23 de desembre de 2009, amb la 

Diputació de Barcelona i els departaments 

de Política Territorial i Obres Públiques, 

Governació i Administracions Públi- 

ques, Medi Ambient i Habitatge, i Inte- 

rior, Relacions Institucionals i Participació 

de la Generalitat de Catalunya, un con-

veni de col·laboració per a l’edició de 

l’Anuari territorial de catalunya de 2008 

i 2009.

•  El 28 de desembre de 2009, amb Lleo-

nard Muntaner Editor SL, un conveni de 

coedició de l’obra la renovació educativa 

a Mallorca. Assaig de síntesi.

•  L’1 de gener de 2010, amb l’Institut 

Geològic de Catalunya, un conveni de 

col·laboració en matèria de sismologia.
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•  El 4 de gener de 2010, amb la Univer-

sitat de les Illes Balears, un conveni de 

coedició de la revista Educació i Història.

•  L’11 de gener de 2010, amb el Consor-

ci de l’Auditori i l’Orquestra (Museu de la 

Música), un conveni de col·laboració.

•  L’11 de febrer de 2010, amb el Depar-

tament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, un contracte per a l’edició, la 

correcció lingüística i la impressió de les 

proves d’accés a cicles formatius de for-

mació professional de grau mitjà i supe-

rior 2010.

•  El 25 de febrer de 2010, amb el Depar-

tament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya i la Fundació Àngels Garriga, 

un acord de col·laboració per a la consti-

tució d’una comissió per a estudiar la 

viabilitat d’un consorci que permeti crear 

i gestionar un centre de recerca i activitats 

sobre l’educació i la pedagogia a Cata-

lunya.

•  El 22 de març de 2010, amb Publica-

cions de la Universitat de València, un 

conveni de coedició en llengua catalana 

de l’obra una exploració visual de tot 

àtom conegut en l’univers, de Theodore 

Gray.

•  El 26 de març de 2010, amb la Casa de 

Velázquez, un conveni marc de col·la-

boració.

•  El 26 de març de 2010, amb el Depar-

tament d’Innovació, Universitats i Em-

presa de la Generalitat de Catalunya, un 

conveni per a la transferència a favor de 

l’Institut d’Estudis Catalans per al finan-

çament de les despeses de l’any 2010.

•  El 10 de maig de 2010, amb la Funda-

ció Carles Salvador, un acord de col-

laboració.

•  El 28 de maig de 2010, amb l’Obra 

Social La Caixa, un conveni de col-

laboració per a l’edició del projecte segon 

informe sobre el canvi climàtic a cata-

lunya.

•  El 2 de juny de 2010, amb la Societat 

Andorrana de Ciències, un conveni marc 

de reconeixement i col·laboració.

•  El 7 de juny de 2010, amb el TERM-

CAT i la Sociedad Española de la Ciencia 

del Suelo, un conveni de col·laboració 

específic per al desenvolupament del 

Glosario de ciencia del suelo.

•  El 7 de juny de 2010, amb la Univer-

sitat Pompeu Fabra, un conveni de col-

laboració per a la celebració de la prova 

Cangur.

•  El 21 de juny de 2010, amb el Col·legi 

de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, un 

conveni marc de col·laboració.

05 Memoria 2009-2010 (157-202).indd   177 30/5/16   14:57



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

09
-2

01
0

178

•  El 5 de juliol de 2010, amb l’Àrea de 

Cultura de la Diputació de Barcelona, un 

conveni específic de col·laboració per a les 

publicacions i activitats de difusió cultu-

ral i científica de l’IEC per a l’any 2010.

•  El 9 de juliol de 2010, amb l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, un conveni de 

col·laboració per a la normalització de la 

toponímia.

•  El 12 de juliol de 2010, amb el TERM-

CAT, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 

de la Salut de Catalunya i de Balears - 

Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques 

i de la Salut de Catalunya i de Balears i 

Enciclopèdia Catalana SAU, un conveni 

de cessió a l’entitat TERMCAT de les 

dades terminològiques del Diccionari 

enciclopèdic de medicina (DEM).
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