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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2016-2017, l’Institut d’Es- 

tudis Catalans ha establert els convenis 

de col·laboració següents (per ordre cro-

nològic de signatura):

•  El 2 de setembre de 2016, amb el De-

partament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i l’Oficina de Suport a la Ini-

ciativa Cultural, un conveni de col·la bo-

ració per a la realització de l’inventari dels 

vitralls catalans. 

•  El  22  de  setembre  de  2016,  amb  la 

Fun dació Salvador Alibau, un acord de 

col·laboració per a l’any 2016.

•  El 17 d’octubre de 2016, amb la Socie

tat Onomàstica, un conveni de col·labo-

ració per a l’estudi, la preservació i la 

difusió de l’onomàstica catalana.

•  El 17 d’octubre de 2016, amb la Fun-

dació Bancària La Caixa, un conveni de 

col·laboració per a l’organització del se-

minari ciutats mediterrànies. l’espai i el 

territori.

•  El 26 d’octubre de 2016, amb la Fun-

dació Catalunya - La Pedrera i la Fede-

ració d’Entitats per l’Ensenyament de les 

Matemàtiques a Catalunya, un conveni de 

col·laboració per al finançament del pro-

grama Bojos per les Matemàtiques 2016.

•  El 29 d’octubre de 2016, amb la Fun-

dació Carles Salvador, l’addenda núme- 

ro 1 al conveni de col·laboració signat el 

23 de febrer de 2016.

•  El  2  de  novembre  de  2016,  amb  la 

Institució Milà i Fontanals (CSIC), l’adden- 

da número 1 al conveni específic de col- 

laboració signat el 4 de desembre de 2015 

per a l’elaboració i edició del Glossarium 

Mediae latinitatis cataloniae.

•  El 17 de novembre de 2016,  amb  la 

Fundació Bancària La Caixa, un conveni 

de col·laboració per al desenvolupament 

del Portal de Recursos Lingüístics.

•  El 25 de novembre de 2016,  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).

•  El 28 de novembre de 2016, amb l’edi-

torial Obrador Edèndum, un conveni de 

coedició de l’obra testimonis de la cata-

lunya contemporània, d’Albert Balcells.

•  El  7  de  desembre  de  2016,  amb  la 

Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques 

i de la Salut de Catalunya i de Balears, 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 

Salut de Catalunya i de Balears, Enciclo-

pèdia Catalana, el Departament de Salut 
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de la Generalitat de Catalunya i el TERM-

CAT, un conveni marc de col·laboració per 

a impulsar l’actualització i la difusió de 

les dades terminològiques del Diccionari 

enciclopèdic de medicina.

•  El 7 de desembre de 2016, amb l’Ajun-

tament de Santa Coloma de Gramenet i 

el Centre Excursionista Puigcastellar, un 

conveni de col·laboració per a la gestió i 

difusió dels béns inclosos en la zona ar-

queològica del poblat ibèric del Puig 

Castellar.

•  L’11  de  desembre  de  2016,  amb  la 

Fundació Acadèmia de Ciències Mèdi-

ques i de la Salut de Catalunya i de Ba-

lears, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 

i de la Salut de Catalunya i de Balears, 

Enciclopèdia Catalana, el Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya i 

el TERMCAT, un acord específic per a 

l’any 2016 per a impulsar l’actualització 

i la difusió de les dades terminològiques 

del Diccionari enciclopèdic de medicina.

•  El  20  de  desembre  de  2016,  amb  la 

Societat Espanyola de la Ciència del Sòl, 

un conveni específic de col·laboració per 

al desenvolupament del Diccionari mul-

tilingüe de la ciència del sòl. 

•  El  22  de  desembre  de  2016,  amb  la 

Universitat Pompeu Fabra, un acord per 

al projecte Neologismes per a l’actualit-

zació del diccionari normatiu.

•  El  22  de  desembre  de  2016,  amb  la 

Universitat Pompeu Fabra, un conveni 

específic de col·laboració per al suport a 

les activitats de l’Observatori de Neologia 

per a l’any 2016.

•  El 2 de febrer de 2017, amb Thermo 

Fisher Scientific, un conveni de col-

laboració per a l’organització de l’Olim-

píada de Biologia 2017.

•  El 13 de febrer de 2017, amb MAGMA 

Associació per Promoure la Recerca Jove, 

un conveni de col·laboració per a la cele-

bració de l’Exporecerca Jove.

•  El 15 de febrer de 2017, amb Lleonard 

Muntaner Editor, un conveni per a la 

coedició de l’obra en vers de Miquel dels 

sants oliver.

•  El 21 de febrer de 2017, amb la Fun-

dació Catalana per a la Recerca i la Inno-

vació, un conveni de col·laboració per a 

l’organització de l’Olimpíada de Física 

2017.

•  El 21 de febrer de 2017, amb l’Institut 

d’Estudis Gironins, un conveni de col-

laboració per a dur a terme activitats 

conjuntes.

•  L’1 de març de 2017, amb la Fundació 

Privada Salvador Alibau, un acord de 

col·laboració per a l’any 2017.
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•  El 20 de març de 2017, amb la Funda-

ció Carles Salvador, un conveni de col-

laboració per a l’any 2017.

•  El 21 de març de 2017, amb l’Associa

ció Catalana de Ciències de Laboratori 

Clínic, una addenda al conveni de vincu-

lació signat el 30 d’octubre de 2014.

•  El 28 de març de 2017, amb el Centre 

de Recerca Matemàtica, una pròrroga del 

conveni de col·laboració per al Programa 

de Visitants Lluís Santaló.

•  El 3 d’abril de 2017, amb el Centre de 

Recerca en Economia Internacional, un 

conveni de col·laboració per a l’organit-

zació de la 1st Catalan Economic Society 

Conference.

•  El  4  d’abril  de  2017,  amb  l’Escola 

Superior de Música de Catalunya, un 

conveni per a la cessió en comodat de la 

barítona de l’IEC.

•  El 18 d’abril de 2017, amb l’Associació 

Catalana per a la Divulgació Científica, 

un conveni de vinculació.

•  El 25 d’abril de 2017, amb la Fundació 

Privada Alsina i Bofill, un acord de col-

laboració per a l’organització del XX Congrés 

de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.

•  El 5 de maig de 2017, amb la Univer-

sitat de Lleida, un protocol de col-

laboració per al desenvolupament del 

projecte Diccionari Multilingüe de la Ci-

ència del Sòl, que promou la Societat 

Espanyola de la Ciència del Sòl. 

•  El 24 de maig de 2017, amb el Centre 

de Recerca en Economia Internacional, 

una addenda al conveni de col·laboració 

formalitzat el dia 3 d’abril de 2017.

•  El 5 de juny de 2017, amb la Univer-

sitat d’Alacant, un conveni per a la coe-

dició de l’obra literatura catalana con-

temporània: memòries, traducció i noves 

tecnologies.

•  El 14 de juny de 2017, amb l’Institut 

Menorquí d’Estudis, una addenda al 

conveni de col·laboració per a l’edició de 

l’obra gramatical d’Antoni Febrer i Car-

dona de data 16 de juliol de 2002.

•  El 22 de juny de 2017, amb l’Academia 

das Ciências de Lisboa, un conveni de 

col·laboració científic i cultural. 

•  El 20 de juliol de 2017, amb la Càtedra 

Màrius Torres de la Universitat de Lleida, 

l’addenda núm. 5, de concreció de l’anu-

alitat 2017, en virtut dels compromisos 

adquirits amb la signatura del conveni de 

cooperació per a la realització del projec-

te Corpus Literari Digital, dedicat a la 

preservació, difusió i estudi del patrimoni 

literari català.
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•  El 27 de juny de 2017, amb l’Autoritat 

del Transport Metropolità (ATM), una 

addenda al conveni de col·laboració per 

l’assessorament en temes de toponímia a 

la Comissió de Nomenclatura de l’ATM 

de data 6 d’abril de 2016.

•  El 7 de juliol de 2017, 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.
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