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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2017-2018, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha establert els conve-

nis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

• El 8 de setembre de 2017, amb 

l’Associació Internacional de Llengua i 

Literatura Catalanes, un conveni per a la 

coedició de l’obra Actes del Dissetè 

col·loqui internacional de llengua i li-

teratura catalanes.

• El 22 de setembre de 2017, amb la 

Fundació Bancària «La Caixa», un con-

veni de col·laboració per a l’organització 

del cicle Diàlegs per entendre la societat 

d’avui.

• El 3 d’octubre de 2017, amb la Real 

Academia Española, un conveni marc de 

col·laboració.

• El 23 d’octubre de 2017, amb la Uni-

versitat Rovira i Virgili, la Universitat 

Autònoma de Barcelona i l’Obrador 

Edèndum SL, un conveni específic per a 

la coedició del quart volum de la col·lecció 

«Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi 

Cataloniae»: libellus Formalitatum. 

tractatus De Differentia, de Pere Daguí.

• El 27 d’octubre de 2017, amb el Centre 

Interrégional de Développement de 

l’Occitan, un conveni de col·laboració per 

a l’intercanvi de dades i la coproducció 

d’eines digitals i de recursos compartits 

entre els projectes Corpus des Trouba-

dours i Occitanica.

• El 31 d’octubre de 2017, amb la Uni-

versitat d’Alacant, un document d’acord 

per al finançament del projecte «Consti-

tució d’un corpus textual per a una gra-

màtica del català modern (GCM)».

• El 20 de novembre de 2017, amb la 

Universitat de Verona, un conveni de 

col·laboració per a dur a terme activitats 

de recerca en l’àmbit de l’epigrafia.

• El 23 de novembre de 2017, amb la 

Diputació de Barcelona, un conveni de 

col·laboració per al finançament de les 

activitats durant el 2017.

• El 28 de novembre de 2017, amb la 

Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüís-

tica i Cultural i la Fundación UNSAM 

Innovación y Tecnología, un conveni es-

pecífic per a la col·laboració en el projec-

te «Sabers escolars des de la llengua i la 

cultura wichí».

• El 30 de novembre de 2017, amb la 

Fundació Privada Mútua Catalana, un 

conveni de col·laboració per a l’edició del 

iv col·loqui internacional «la lingüística 

de Pompeu Fabra».
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• L’11 de desembre de 2017, amb Rafael 

Dalmau Editor, un conveni per a la coedi-

ció de l’obra Pompeu Fabra. l’aventura de 

la llengua, d’Oriol Garcia i Gemma Pauné.

• El 15 de desembre de 2017, amb la 

Universitat Pompeu Fabra, un conveni 

específic de col·laboració per a la coedició 

d’una novel·la gràfica sobre la vida i l’obra 

de Pompeu Fabra. 

• El 29 de desembre de 2017, amb 

l’Ajuntament de Barcelona, un conveni de 

col·laboració per al desenvolupament del 

pla d’activitats 2017 del Hub a Barcelona 

de l’Academia Europaea.

• El 30 de desembre de 2017, amb la 

Universitat Pompeu Fabra, un conveni 

específic de col·laboració per al funciona-

ment de l’Observatori de Neologia per a 

l’any 2017.

• L’11 de gener de 2018, amb la Fundació 

Catalunya La Pedrera i la Federació 

d’Entitats per a l’Ensenyament de les 

Matemàtiques a Catalunya, un conveni de 

col·laboració per al finançament del pro-

grama «Bojos per les matemàtiques 2018».

• El 22 de febrer de 2018, amb la Insti-

tució Francesc de Borja Moll, un acord 

marc de col·laboració. 

• El 9 de març de 2018, amb la Fundació 

Bancària «La Caixa», un conveni de 

col·laboració per al desenvolupament del 

Portal de Recursos Lingüístics.

• El 10 de març de 2018, amb l’Associació 

Cultural del Matarranya, un conveni marc 

de col·laboració.

• El 20 de març de 2018, amb l’editorial 

Galerada, un conveni de col·laboració per 

a la coedició de l’obra salvador Giner. 

Dies i fets, de Maite Montagut.

• El 20 de març de 2018, amb l’Institut 

de Ciències Polítiques i Socials, un con-

veni marc de col·laboració mitjançant la 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics.

• El 20 d’abril de 2018, amb l’Institut 

d’Estudis Baleàrics, un conveni de coedi-

ció de l’obra les illes Balears. Estudi 

geogràfic i econòmic. Mallorca. El sud i el 

sud-est, de Vicenç M. Rosselló.

• El 20 d’abril de 2018, amb l’Institut 

d’Estudis Baleàrics, un conveni de coedi-

ció de l’obra les medalles de proclamació 

de les terres de parla catalana. catalu-

nya, valència i Balears (1724-1843), de 

Jaume Boada.

• L’11 de maig de 2018, amb Josep M. 

Mestres i Serra, Joan Costa i Carreras, 

Mireia Oliva i Fàbregas i Ricard Fité i 

Labaila, un conveni per a la publicació en 

línia de la quarta edició del Manual 

d’estil.
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• El 29 de maig de 2018, amb la Funda-

ció Privada BCN Formació Professional, 

un conveni de col·laboració per regular i 

estipular fórmules de cooperació en 

l’àmbit de la formació professional.

• L’1 de juny de 2018, amb la Universi-

tat Autònoma de Barcelona, un conveni 

de col·laboració per emmarcar i coordinar 

l’actuació conjunta en l’àmbit de la his-

tòria de la llengua catalana en l’època 

contemporània.

• El 12 de juny de 2018, amb Banco 

Santander, un conveni de col·laboració per 

a l’edició, publicació i difusió del Diccio-

nari d’economistes catalans.
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