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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2018-2019, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha establert els conve-

nis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

• El 7 de setembre de 2018, amb el Go-

vern d’Andorra, un conveni de col·labo-

ració per a l’elaboració del volum ix de 

l’Atles lingüístic del domini català.

• L’1 d’octubre de 2018, amb Eumo 

Editorial, un conveni per a la coedició de 

l’obra la formació de la catalunya mo-

derna (1640-1714), d’Eva Serra i Puig.

• El 2 d’octubre de 2018, amb la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (UAB), un 

conveni de col·laboració per a l’adaptació 

i la transcripció de noms xinesos al cata-

là, especialment en el camp de l’onomàs-

tica.

• El 4 d’octubre de 2018, amb la UAB, 

un conveni per a la coedició de l’obra Afer 

d’estat. la llengua i la literatura catala-

nes a la secundària i a la universitat, de 

Daniel Casals i Francesc Foguet.

• El 18 d’octubre de 2018, amb VINSEUM, 

Museu de les Cultures del Vi de Catalu-

nya, una modificació del conveni de col-

laboració signat el 19 de març de 2004 

per a regular la donació del fons docu-

mental del senyor Giralt i de les publica-

cions editades per l’IEC al Centre de 

Documentació de VINSEUM.

• El 22 d’octubre de 2018, amb la Fun-

dació Carles Salvador, una addenda al 

conveni de col·laboració per a l’any 2018.

• El 30 d’octubre de 2018, amb la Fun-

dació Bancària «la Caixa», un conveni de 

col·laboració per a l’organització del cicle 

Diàlegs ciència i ciutadania: una societat 

que avança.

• El 30 d’octubre de 2018, amb la UAB, 

un conveni per a la coedició de l’obra Fons 

de la catedral de Girona (volum 10 de la 

col·lecció «Inventaris dels Fons Musicals 

de Catalunya»).

• El 8 de novembre de 2018, amb la 

Fundació Eroski mitjançant el Centre 

Català de la Nutrició de l’IEC, un conve-

ni de col·laboració per a la promoció d’una 

alimentació equilibrada.

• El 19 de novembre de 2018, amb l’Ins-

titut d’Estudis Baleàrics, un conveni per 

a col·laborar en el projecte de recerca in-

ternacional Tabula Imperii Romani - For-

ma Orbis Romani (TIR-FOR).

• El 19 de novembre de 2018, amb la 

Fundació Catalunya La Pedrera i la Fe-

deració d’Entitats per a l’Ensenyament de 
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les Matemàtiques a Catalunya, un conve-

ni de col·laboració per al programa «Bojos 

per la ciència: Matemàtiques 2019».

• El 20 de novembre de 2018, amb la 

Diputació de Barcelona, un conveni de 

col·laboració per a les activitats de l’any 

2018.

• El 20 de novembre de 2018, amb 

MAGMA, Associació per Promoure la 

Recerca Jove, un conveni de col·laboració 

mitjançant la Societat Catalana de Tec-

nologia per al desenvolupament de l’acti-

vitat Exporecerca Jove.

• El 30 de novembre de 2018, amb l’As-

sociació Nuclear Ascó - Vandellòs II, una 

renovació de l’acord de col·laboració sig-

nat el 29 de juliol de 1982.

• El 14 de desembre de 2018, amb Lle-

onard Muntaner Editor, un conveni per a 

la coedició de l’obra Articles costumistes, 

de Miquel dels Sants Oliver.

• El 14 de desembre de 2018, amb la 

Universitat Rovira i Virgili, i a través de 

la Societat Catalana de Llengua i Litera-

tura, un conveni per a la coedició de l’obra 

literatura catalana contemporània: 

patrimoni i identitat, de Montserrat Cor-

retger i Oriol Teixell.

• El 18 de desembre de 2018, amb l’Aca-

dèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 

de Catalunya i de Balears - Fundació 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 

Salut de Catalunya i de Balears, Enciclo-

pèdia Catalana, el Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya i el Con-

sorci del TERMCAT, un acord específic 

per al 2018 per a impulsar l’actualització 

i la difusió de les dades terminològiques 

del Diccionari enciclopèdic de medicina.

• El 9 de gener de 2019, amb la Institu-

ció de les Lletres Catalanes, un conveni 

marc de col·laboració.

• L’1 de febrer de 2019, amb el Centre 

UNESCO de Catalunya, un conveni per a 

la coedició de l’obra Declaració d’incheon 

i Marc d’Acció per a la implementació  

de l’objectiu de Desenvolupament sos-

tenible 4.

• El 27 de febrer de 2019, amb Helvetia 

Compañía Suiza, SA, de Seguros y Rea-

seguros, un conveni de col·laboració per 

al finançament del cicle de concerts  

Música al claustre.

• El 6 de març de 2019, amb Sternalia 

Productions, un conveni marc i tres con-

venis específics per a la cessió d’espais per 

a actes, per a sopars culturals temàtics i 

per a visites guiades a la Casa de Conva-

lescència.

• El 21 de març de 2019, amb Publica-

cions de la Universitat de València, un 
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conveni per a la coedició de l’obra Els 

elements. una exploració visual de tots 

els àtoms coneguts de l’univers, de Theo-

dore Gray.

• El 26 de març de 2019, amb la Univer-

sitat de Barcelona (UB), un acord de col-

laboració per a la publicació de l’obra 

Atles del mar. Fets i dades sobre les ame-

naces als ecosistemes marins.

• El 27 de març de 2019, amb la Secre-

taria d’Universitats i Recerca del Depar-

tament d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya, un contracte 

administratiu de serveis d’edició dels 

exàmens de les proves d’accés a la univer-

sitat per a l’any 2019.

• El 28 de març de 2019, amb el Centre 

de Recerca Matemàtica, una pròrroga del 

conveni de col·laboració per al Programa 

de Visitants Lluís Santaló.

• El 28 de març de 2019, amb l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un 

conveni de col·laboració en matèria de 

sismologia per a l’any 2019.

• El 5 d’abril de 2019, amb ZEBA Pro-

duccions, un contracte per a la gravació i 

el muntatge del documental catalunya 

del nord, la llengua enyorada.

• El 9 d’abril de 2019, amb la Societat 

d’Onomàstica, un conveni de col·laboració 

específic per a l’edició de les obres gua-

nyadores del Premi Ramon Amigó i An-

glès.

• El 3 de maig de 2019, amb Lingua- 

pax Internacional, un acord marc de col-

laboració.

• El 6 de maig de 2019, amb la Fundació 

Carles Salvador, un acord de col·laboració 

per al 2019.

• El 6 de maig de 2019, amb la Fundació 

Privada Salvador Alibau, un acord de 

col·laboració per al 2019.

• El 13 de maig de 2019, amb la UB, un 

conveni de cooperació per al desenvolu-

pament i la projecció de l’Observatori 

«Aula Carles Riba».

• El 13 de maig de 2019, amb Núria 

Salán i Pere Molera, un contracte per a la 

traducció, de l’anglès al català, del text 

Fundamentals of materials science and 

engineering, de William D. Callister.

• El 3 de juliol de 2019, amb la Fundació 

Bancària «la Caixa», un conveni de col-

laboració per al desenvolupament de la 

tercera fase del projecte «Desenvolupa-

ment i implantació del portal de Recursos 

Lingüístics».
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