
Convenis de col.laboració

Durant el curs 2002-2003, l’Institut d’Es-

tudis Catalans ha establert els convenis

de col.laboració següents:

• El 4 de setembre de 2003, l’IEC signà

un conveni amb la Generalitat de Cata-

lunya (Departament de la Presidència)

per a continuar els treballs de redacció

del diccionari jurídic català, fins a la

seva conclusió definitiva.

• El 14 d’octubre de 2003, l’IEC signà

un conveni amb l’Institut Cartogràfic

de Catalunya (ICC) en matèria de sis-

mologia.

• El 12 de novembre de 2003, l’IEC

signà un conveni amb l’Agència de Ges-

tió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

(AGAUR) i Mercadona per al finança-

ment del programa d’investigació sobre

nutrició realitzat pel Centre Català de la

Nutrició de l’IEC, d’acord amb les dades

obtingudes en l’«Examen de salut públi-

ca» i l’«Enquesta alimentària de la po-

blació catalana».

• El 25 de novembre de 2003, l’IEC

signà un conveni amb la Fundació Caixa

Sabadell per al finançament de l’edició
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de l’obra La ciència en la història dels

Països Catalans.

• El 3 de febrer de 2004, l’IEC signà

un conveni marc amb el Consorci de Bi-

blioteques Universitàries de Catalunya

(CBUC) per a la integració dels registres

bibliogràfics de la Biblioteca de l’Institut

d’Estudis Catalans al Catàleg Col.lectiu

de les Universitats de Catalunya.

• El 19 de març de 2004, l’IEC signà un

conveni amb el Museu de Vilafranca -

Museu del Vi Emili Giralt i Raventós per

a la donació al Museu de Vilafranca - Mu-

seu del Vi del Fons Emili Giralt i d’un

fons bibliogràfic de publicacions de l’IEC.

• El 31 de març de 2004, l’IEC signà un

conveni amb la Universitat Politècnica

de Catalunya, la Global University Net-

work for Innovation (GUNI) i la Funda-

ció Cultura de Pau per a impulsar la ce-

lebració de la Trobada de Premis Nobel

a Barcelona el 20 d’octubre de 2004.

• El 2 d’abril de 2004, l’IEC signà un

conveni amb la Societat Andorrana de

Ciències (SAC) per a l’intercanvi de pu-

blicacions.
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