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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2015-2016, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha establert els conve-

nis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

•  El 3 de setembre de 2015, amb el Con-

sell de l’Audiovisual de Catalunya, un 

conveni marc de col·laboració.

•  El 7 de setembre de 2015, amb Publi-

cacions de la Universitat de València, un 

conveni per a la coedició de l’obra Joan 

B. Binimelis, vicenç Mut i els mapes mu-

rals de Mallorca pintats a l’oli (segles xvi 

i xvii), de Vicenç M. Rosselló i Werner-F. 

Bär.

•  El  10  de  setembre  de  2015,  amb  el 

Departament de Presidència de la Gene-

ralitat de Catalunya, el Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya i el Servei Meteorològic de 

Catalunya, un conveni de col·laboració 

per a l’elaboració del tercer informe sobre 

el canvi climàtic a catalunya.

•  El  30  de  setembre  de  2015,  amb  la 

Universitat de les Illes Balears, una reso-

lució de l’addenda al conveni marc de col- 

laboració de data 12 de desembre de 2012.

•  El 25 d’octubre de 2015, amb la Fun-

dació Catalunya - La Pedrera i la Fede-

ració d’Entitats per a l’Ensenyament de 

les Matemàtiques a Catalunya, un conve-

ni de col·laboració per al finançament del 

programa Bojos per les Matemàtiques 

2016.

•  El 30 d’octubre de 2015, amb el De-

partament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya, la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Castellar del Riu, un 

conveni específic per al desenvolupament 

de les accions previstes per al 2015 en el 

conveni marc de col·laboració, per a la 

restauració i conservació del Pi de les Tres 

Branques i del Pi Jove, a Castellar del Riu.

•  El 30 d’octubre de 2015, amb la Uni-

versitat Pompeu Fabra, un conveni espe-

cífic de col·laboració per al suport a les 

activitats de l’Observatori de Neologia per 

a l’any 2015.

•  El 6 de novembre de 2015, amb l’Ins-

titut Ramon Muntaner, un conveni per a 

la coedició de l’obra Jornades de la secció 

Filològica de l’institut d’Estudis catalans 

a Móra la nova (17 i 18 d’octubre de 

2014).

•  El  4  de  desembre  de  2015,  amb  la 

Institució Milà i Fontanals (CSIC), un 

conveni específic de col·laboració per a 

l’elaboració i edició del Glossarium me-

diae latinitatis cataloniae.
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•  El  14  de  desembre  de  2015,  amb  la 

Universitat d’Alacant, un document 

d’acord per al finançament del projecte 

Constitució d’un corpus textual per a una 

gramàtica del català modern (GCM) du-

rant l’any 2015.

•  El 30 de desembre de 2015, amb l’Ins-

titut Municipal d’Educació de Barcelona 

de l’Ajuntament de Barcelona, un conve-

ni de col·laboració per al desenvolupa-

ment del Barcelona Knowledge Hub de 

l’Academia Europaea i per a organitzar 

conjuntament dues activitats en el marc 

de la commemoració del 25è aniversari 

del CNL a Lleida.

•  El 18 de febrer de 2016, amb MAGMA 

Associació per Promoure la Recerca Jove, 

un conveni de col·laboració per a la cele-

bració de l’Exporecerca Jove.

•  El 23 de febrer de 2016, amb la Fun-

dació Carles Salvador, un acord de col-

laboració per a l’any 2016.

•  El 29 de febrer de 2016, amb la Fun-

dació Bancària La Caixa, un conveni de 

col·laboració per a la dotació del Premi 

Catalunya d’Economia i del Premi Soci-

etat Catalana d’Economia.

•  L’1 de març de 2016, amb la Fundació 

Catalunya - La Pedrera i l’Associació de 

Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge 

de les Matemàtiques (ABEAM), un con-

veni per a la promoció, l’aprenentatge i 

l’ensenyament de les matemàtiques.

•  El 3 de març de 2016, amb la Fundació 

Bancària La Caixa, un conveni de col-

laboració per a l’organització del cicle 

Diàlegs per entendre la societat avui. la 

societat catalana en el segle xxi.

•  El 7 de març de 2016, amb Enric Bat-

lle i Duran, un acord de col·laboració per 

a la publicació de l’obra Josep Batlle i 

Gras, l’últim jardiner.

•  El 7 de març de 2016, amb la Univer-

sitat de Vic - Universitat Central de Ca-

talunya, un conveni de col·laboració per 

a l’edició de l’obra literatura catalana 

contemporània: crítica, transmissió tex-

tual i didàctica, d’Eusebi Coromina i 

Ramon Pinyol.

•  L’11 de març de 2016, amb el Centre 

de Recerca Matemàtica, una pròrroga del 

conveni de col·laboració per al programa 

de visitants Lluís Santaló.

•  El 21 de març de 2016, amb l’associa-

ció Bioinformatics Barcelona, un conveni 

marc de col·laboració.

•  L’1 d’abril de 2016, amb la Fundació 

Bancària La Caixa, un conveni de col-

laboració per a la subvenció de les diver-

ses activitats i de les accions de visibilitat 

de la Secció Filològica.

•  El 6 d’abril de 2016, amb l’Autoritat 

del Transport Metropolità (ATM), un 
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conveni de col·laboració per a l’assesso-

rament en temes de toponímia a la Co-

missió de Nomenclatura de l’ATM.

•  El 20 d’abril de 2016, amb Eva Subias 

Pascual, una addenda al document de 

donació de l’Arxiu Joan Subias Galter a 

l’IEC signat el 8 de setembre de 2004 per 

a la incorporació dels volums de confe-

rències de Joan Subias Galter al Fons.

•  El 25 d’abril de 2016, amb l’Acadèmia 

de Ciències Mèdiques i de la Salut de 

Catalunya i de Balears, un conveni de col- 

laboració per a l’actualització del Diccio-

nari enciclopèdic de medicina.

•  El 3 de maig de 2016, amb la Federa-

ció de Persones Sordes de Catalunya, una 

addenda al conveni marc signat el 27 de 

setembre de 2006 per al desenvolupament 

i foment de l’ús de la llengua de signes 

catalana.

•  El 23 de maig de 2016, amb la Funda-

ció Institut Català d’Investigació Química, 

un acord per al patrocini de la 21a Con-

ferència Fèlix Serratosa.

•  L’1  de  juny  de  2016,  amb  l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un 

conveni específic de col·laboració en ma-

tèria de sismologia per a l’any 2016.

•  El 23 de juny de 2016, amb el Depar-

tament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya, un conveni de col·laboració 

per a la realització de l’estudi «El Termò-

metre Lingüístic i el Marc d’Ensenyament 

de Llengües Vives».

•  El 27 de juny de 2016, amb l’Institut 

Joan Lluís Vives, la renovació del conveni 

marc de col·laboració signat el 23 de maig 

de 2012. 

•  El 14 de juliol de 2016, amb el Grup 

d’Estàndard Oral, un conveni de col-

laboració per a la publicació del projecte 

Ruta Pompeu Fabra, en el context del 

projecte GEO Rutes Filològiques.

•  El 14 de juliol de 2016, amb la Dipu-

tació de Barcelona, un conveni de col-

laboració per a la subvenció de les activi-

tats de l’IEC de l’any 2016.

•  El 25 de juliol de 2016, amb la Funda-

ció Institut Cambó, un conveni de col-

laboració per a regular la cessió de mate-

rials de l’IEC per a la publicació en línia 

de correspondència en el projecte Episto-

lari Cambó.
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