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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2011-2012, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha establert els conve-

nis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

•  L’1 de setembre de 2011, amb la Uni-

versitat de Barcelona, per al projecte 

«Ciència, tecnologia i ètica».

•  El 8 de setembre de 2011, amb la Fun-

dació Ferran Sunyer i Balaguer, per a la 

celebració dels actes commemoratius del 

centenari del naixement de Ferran Sunyer 

i Balaguer.

•  El 21 de setembre de 2011, amb la 

Universitat Jaume I de Castelló, per a 

l’intercanvi d’informació estadística en 

matèria de recerca.

•  El 22 de setembre de 2011, amb l’Ajun-

tament de Guissona, l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs de la Diputació de Lleida, el 

Consell Comarcal de la Segarra, la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona i el Pa-

tronat d’Arqueologia de Guissona, un 

conveni de cooperació per a les actuacions 

del Patronat d’Arqueologia de Guissona 

al Parc Arqueològic i al Museu de Guis-

sona.

•  El 28 de setembre de 2011, amb l’Aca-

dèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 

de Catalunya i de Balears i la seva Fun-

dació Privada, un conveni marc de col-

laboració.

•  El 5 d’octubre de 2011, amb la Univer-

sitat Pompeu Fabra, un acord de col-

laboració per al desenvolupament d’una 

xarxa d’observatoris de neologia de les 

varietats geolectals del català i un conve-

ni específic de col·laboració per al suport 

a les activitats de l’Observatori de Neolo-

gia.

•  El 3 de novembre de 2011, amb la 

Fundació Noguera, per al finançament i 

la difusió de l’obra Miscel·lània Puig 

Salellas.

•  El 10 de novembre de 2011, amb la 

Universitat de Lleida mitjançant la Càte-

dra Màrius Torres, un conveni de coope-

ració per a la realització del projecte 

Corpus Literari Digital.

•  El 14 de desembre de 2011, amb Pu-

blicacions de la Universitat de València, 

un conveni específic per a la coedició de 

la traducció al català de l’obra Our bio-

sphere.

•  El 15 de desembre de 2011, amb Pu-

blicacions de la Universitat de València, 

un conveni específic per a la coedició de 

l’obra Del 1640 al 1705. L’autogovern  

de Catalunya i la classe dirigent catalana 
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en el joc de la política internacional eu-

ropea, d’Antoni Simon.

•  El 20 de desembre de 2011, amb el 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya, 

un conveni marc de col·laboració.

•  L’11 de gener de 2012, amb Publica-

cions de la Universitat de València, un 

conveni per a la coedició de l’obra Jeroni 

Munyós i la frontera valenciana amb 

Castella (1565-1566), editada per Vicenç 

Rosselló. 

•  El 27 de gener de 2012, amb l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica, un conve-

ni de coedició de l’obra Ta zôia. L’espai a 

Grècia II: els animals i l’espai.

•  El 30 de gener de 2012, amb la Fundació 

Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i 

de la Salut de Catalunya i de Balears, una 

addenda al conveni marc de col·laboració 

per a desenvolupar projectes i activitats 

científics en matèria d’immunologia.

•  El 10 de febrer de 2012, amb el Depar-

tament de Cultura, l’Institut Català de les 

Empreses Culturals (Filmoteca de Cata-

lunya), la Biblioteca de Catalunya, el 

Gran Teatre del Liceu, el Centre de Cultu-

ra Contemporània de Barcelona, el Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona i l’Ins-

titut de Cultura de Barcelona, un conveni 

marc de col·laboració entre les institucions 

culturals del barri del Raval per a la di-

fusió de la cultura.

•  El 28 de febrer de 2012, amb l’Institut 

Geològic de Catalunya, un conveni de 

col·laboració en matèria de sismologia.

•  L’1 de març de 2012, amb la Federació 

d’Entitats per a l’Ensenyament de les 

Matemàtiques a Catalunya, una addenda 

al conveni per a la coedició de la revista 

Nou Biaix.

•  L’1 de març de 2012, amb la Fundació 

Catalunya Caixa, per a la celebració de la 

prova Cangur de matemàtiques.

•  El 3 d’abril de 2012, amb la Fundació 

Carles Salvador, un acord de col·laboració 

per a la promoció i difusió de la llengua 

catalana.

•  El 18 d’abril de 2012, amb Prioritat, 

Paisatge Cultural - Patrimoni Mundial, 

un conveni de col·laboració per a l’estudi, 

la preservació i la difusió de la toponímia 

del Priorat.

•  El 23 de maig de 2012, amb l’Institut 

Joan Lluís Vives, un conveni marc de col-

laboració.

•  El 29 de maig de 2012, amb l’Obra 

Social La Caixa d’Estalvis i Pensions de 

Barcelona, per a l’atorgament del Premi 

Catalunya de sociologia.
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•  El 5 de juny de 2012, amb la Càtedra 

Màrius Torres de la Universitat de Lleida, 

una addenda al conveni de cooperació per 

a la realització del projecte Corpus Lite-

rari Digital.

•  El 15 de juny de 2012, amb l’Arxiu de 

Tradicions de l’Alguer i l’Institut Alacan-

tí de Cultura Juan Gil-Albert, per a la 

coedició de l’obra La recerca folklòrica: 

persones i institucions.
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