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President: Antoni Planas Rosselló

Carrer de Monti-Sion, 9

07001 Palma

Tel.: 971 713 912

www.arqueologicaluliana.com

Altres vinculacions

D’altra banda, l’IEC també pot acceptar la vinculació d’entitats o institucions científiques 

o culturals per mitjà d’un conveni específic que requereix l’informe previ favorable de la 

Secretaria General i de la secció o de les seccions més afins, i l’aprovació per part del 

Consell Permanent. La vinculació no implica cap canvi en la situació administrativa i 

patrimonial de l’entitat o institució, sens perjudici que figuri en el conveni de vincula- 

ció amb l’IEC. Les entitats amb les quals s’han establert convenis de vinculació són les 

següents: 

Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) fou fundada l’any 

1973 en una assemblea celebrada a Cambridge. Com que les circumstàncies polítiques 

d’aquell moment impediren la legalització de l’AILLC a l’Estat espanyol, es domicilià a 

Amsterdam, acollida per la legislació holandesa.

Quan la situació política ho permeté, l’AILLC fou legalitzada a Catalunya i inscri-

ta en el Registre d’Associacions de la Generalitat. En aquell moment es demanà a l’IEC 

que acceptés d’acollir legalment l’AILLC a la seva seu; l’IEC accedí a aquesta petició, i 

així ho recullen els Estatuts.

L’any 1993 l’AILLC signà un conveni amb l’IEC pel qual aquest cedia a l’AILLC 

un espai a la seva seu de Barcelona per a desenvolupar-hi les activitats pròpies, que són 

la promoció i l’estudi de la llengua i la cultura catalanes.

President: Antoni Ferrando i Francès

Carrer del Carme, 47

08001 Barcelona

Tel.: 933 248 580

www.aillc.espais.iec.cat
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North American Catalan Society

La North American Catalan Society (NACS) fou fundada l’any 1978 a la Universitat 

d’Illinois, a Urbana-Champaign (Estats Units d’Amèrica).

La NACS fou legalitzada a Catalunya i inscrita en el Registre d’Associacions de la 

Generalitat; en aquell moment es demanà a l’IEC que acceptés d’acollir legalment la NACS 

a la seva seu; l’IEC accedí a aquesta petició, i així ho recullen els Estatuts.

L’any 1996 signà un conveni amb l’IEC pel qual aquest cedia a la NACS un espai 

a la seva seu de Barcelona per a desenvolupar-hi les activitats pròpies, que són la difusió i 

l’estudi de la llengua, literatura i cultura catalanes a l’Amèrica del Nord (els Estats Units 

i el Canadà).

Presidenta: Elisa Martí-López (fins al juliol de 2013)

  Lourdes Manyé (des del juliol de 2013)

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana es fundà el 1992 a Vic, amb 

l’adhesió d’una vintena de centres d’estudis locals i comarcals d’arreu del territori del 

domini lingüístic de la llengua catalana.

L’any 2000, la Coordinadora signà un conveni amb l’IEC pel qual aquest acollia 

aquesta entitat a la seva seu perquè hi desenvolupés l’activitat pròpia, que és la promoció 

i l’estudi de la llengua i la cultura catalanes.

President: Josep Santesmases i Ollé

Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16

08001 Barcelona

Tel.: 932 701 620 (extensió 131)

www.ccepc.org

Institut Català d’Antropologia 

Des que fou creat l’any 1978, l’Institut Català d’Antropologia ha tingut per objectiu la di-

fusió dels coneixements i la pràctica de la disciplina antropològica a fi de crear un espai de 

discussió, investigació i aprofundiment científic de la societat i la cultura a Catalunya. En 

els inicis, nasqué a partir de la inquietud d’obrir noves perspectives i metodologies de treball. 

Actualment consta d’unes quatre-centes persones afiliades i diversos grups de treball.
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L’ICA organitza nombrosos seminaris, conferències, col·loquis, taules rodones i ses-

sions de treball que ofereixen una formació continuada de la disciplina. Les temàtiques 

tractades són àmplies i diverses: minories ètniques i marginació social, societats americanes 

i africanes, societats rurals i urbanes, moviments migratoris, metodologia i pensament his-

tòric, antropologia i salut, treball i família, estudis de gènere, etnomusicologia, etcètera.

L’IEC signà amb l’ICA un conveni de vinculació el 4 d’abril de 2008.

Presidenta: Verena Stolcke

Carrer de Casp, 43, baixos 1a

08010 Barcelona

Tel.: 931 713 770

www.antropologia.cat

Societat Andorrana de Ciències

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) és una associació cultural, privada, amb finali-

tats no lucratives, que realitza projectes culturals i educatius dins els àmbits del coneixement, 

la recerca i la formació superior. Està orientada a fomentar l’àrea científica de la vida 

cultural, en tots els vessants, accentuant de manera especial les activitats de divulgació i 

recerca. 

Va néixer l’any 1983 en resposta a les noves necessitats d’un país en ple desenvo-

lupament i suma els seus esforços als fets per altres entitats culturals. És sostinguda grà-

cies a les aportacions voluntàries, tant de treball com materials, de la ciutadania del 

nostre país i el suport d’entitats privades i institucions públiques.

L’IEC signà amb la SAC un conveni de vinculació el 2 de juny de 2010.

Presidenta: M. Àngels Mach i Buch

Centre Cultural la Llacuna

Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 4

AD500 Andorra la Vella

Tel.: 829 729

www.sac.ad
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