
Convenis de col.laboració

Durant el curs 2004-2005, l’Institut d’Es-

tudis Catalans ha establert els convenis

de col.laboració següents:

• El 14 de setembre de 2004, l’IEC

signà un conveni amb l’Institut de Recer-

ca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

per a la transferència i l’intercanvi d’in-

formació necessària per als projectes Re-

ports de la recerca i Observatori de la

Recerca a Catalunya.

• El mateix dia 14, l’IEC signà un con-

veni amb l’Institut Universitari de Lin-

güística Aplicada (IULA) de la Universi-

tat Pompeu Fabra per a col.laborar amb

l’Observatori de Neologia.

• El 15 d’octubre de 2004, l’IEC signà

un conveni marc amb la Universitat de

València, la Universitat d’Alacant, la Uni-

versitat Jaume I de Castelló i l’Institut In-

teruniversitari de Filologia Valenciana per

a l’intercanvi d’informació per al procés

d’estudi i de normativització de la llengua.

• El 20 d’octubre de 2004, l’IEC signà

un conveni amb l’Obra Social de la Cai-

xa Sabadell per a contribuir a les despe-

ses de la concessió de les borses d’estudi

Generalitat de Catalunya.

• El 25 d’octubre de 2004, l’IEC signà

un conveni específic amb l’Institut d’Es-
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tudis Ilerdencs per a col.laborar en el

projecte Art romànic català.

• El 17 de novembre de 2004, l’IEC

signà un conveni amb la Fundació Caixa

Sabadell per al finançament de les jorna-

des «El model lingüístic de l’Estat espa-

nyol: present i futur», organitzades per

la Càtedra UNESCO de Llengües i Edu-

cació de l’IEC.

• El desembre de 2004, l’IEC signà un

conveni amb la Universitat de Vic per a

la publicació de les Jornades de la Secció

Filològica de l’Institut d’Estudis Cata-

lans a Vic.

• El 3 de desembre de 2004, l’IEC

signà un conveni amb l’Institut Carto-

gràfic de Catalunya (ICC) en matèria de

sismologia.

• El 10 de desembre de 2004, l’IEC signà

un conveni amb l’Ajuntament de Guisso-

na i altres entitats per a la col.laboració fi-

nancera en la conservació de les restes ar-

queològiques de la ciutat romana de Iesso

(actual Guissona) (2005, 2006 i 2007).

• El 16 de desembre de 2004, l’IEC

signà un conveni amb la Generalitat de

Catalunya (Departament d’Universitats,

Recerca i Societat de la Informació) so-

bre el Pla de Recerca.
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• El 20 de desembre de 2004, l’IEC

signà un conveni amb el Ministeri de Fo-

ment per al finançament de les obres de

rehabilitació de la Casa de Convalescèn-

cia per a la seva seu social a Barcelona.

• El 30 de desembre de 2004, l’IEC

signà un conveni amb la Biblioteca de

Catalunya per a la cessió del fons bi-

bliogràfic obtingut per l’IEC per inter-

canvi des de l’1 de desembre de 2002

fins al 30 de novembre de 2004.

• El 24 de gener de 2005, l’IEC signà un

conveni amb la Universitat de Girona

per a la promoció i difusió de l’obra de

M. Àngels Anglada per mitjà de la Càte-

dra M. Àngels Anglada.

• El 27 de gener de 2005, l’IEC signà un

conveni amb la Universitat Autònoma de

Barcelona per a l’organització del 5th In-

ternational Symposium on Bilingualism

(ISB5).

• El 31 de gener de 2005, l’IEC signà

un conveni marc amb l’Abadia de Mont-

serrat.

• El 22 de febrer de 2005, l’IEC signà

un conveni amb el Consell Superior d’In-

vestigacions Científiques (Centre d’Infor-

mació i Documentació Científica) per a

regular la col.laboració d’ambdues parts

en el projecte de creació d’una plata-

forma per al desenvolupament d’una sec-

ció específica de revistes científiques elec-

tròniques, dins del portal de «Tecno-

ciència».

• El 3 de març de 2005, l’IEC signà un

conveni amb la Universitat de Barcelona

per a la cessió de les actualitzacions de la

BDLex a la Universitat.

• El 8 de març de 2005, l’IEC signà un

conveni amb la Diputació de Barcelona

per al finançament de l’elaboració de

l’Anuari Territorial de Catalunya 2004.

• El 30 de març de 2005, l’IEC signà un

conveni amb el Govern d’Andorra per al

finançament del projecte l’Atles lingüís-

tic del domini català.

• El 10 de maig de 2005, l’IEC signà un

conveni singular amb la Universitat Jau-

me I de Castelló de cooperació educativa

en matèria de pràctiques de traducció i

interpretació.

• El 17 de maig de 2005, l’IEC signà un

conveni de col.laboració amb la Caixa de

Girona, la Caixa Sabadell i la Caixa Tar-

ragona per a l’edició de l’Informe sobre el

Canvi Climàtic.

• El 20 de maig de 2005, l’IEC signà un

conveni amb l’Arxiu Diocesà de Girona

per a la donació del fons bibliogràfic de

publicacions de l’IEC i de les seves socie-

tats filials a la Biblioteca de l’Arxiu.
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• El 9 de juny de 2005, l’IEC signà un

conveni amb la Diputació de Girona per

al finançament del programa de recerca

Flora i cartografia de les plantes, els

fongs i la vegetació dels Països Catalans

per al bienni 2005-2006.

• El 13 de juny de 2005, l’IEC signà un

conveni amb l’Institut Català d’Arqueo-

logia Clàssica (ICAC) i ACESA, entre

d’altres, per a l’estudi del paisatge ar-

queològic antic a l’Ager Tarraconensis (a

la dreta del riu Francolí).

• L’1 de juliol de 2005, l’IEC signà un

conveni amb el Museu Comarcal del

Montsià per a la donació de publicacions

de l’IEC al Museu.

• El 19 de juliol de 2005, l’IEC signà un

conveni de col.laboració amb el Consorci

de Biblioteques Universitàries de Catalu-

nya (CBUC), en nom de les institucions

promotores del projecte Revistes catala-

nes amb accés obert (RACO), per a la in-

corporació de les revistes de l’Institut en

el projecte esmentat.

• Del 15 de setembre de 2004 al 3 de fe-

brer de 2005, l’IEC signà amb diferents

institucions i universitats convenis per a

la transferència i l’intercanvi d’informa-

ció, amb què l’Institut, per mitjà dels

projectes Reports de la recerca a Catalu-

nya i Observatori de la Recerca a Catalu-

nya, elaborarà els informes i les bases de

dades de cada una de les àrees científi-

ques. Són les següents:

— Institució Catalana de Recer-

ca i Estudis Avançats (ICREA)

— Universitat Autònoma de Bar-

celona

— Universitat de Girona

— Universitat Internacional de

Catalunya

— Universitat Oberta de Catalu-

nya

— Universitat Ramon Llull

A
C

T
IV

IT
A

T
 I

N
ST

IT
U

C
IO

N
A

L

297

Memòria 2004-2005 - 5  25/10/07  13:15  Página 297


