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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2019-2020, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha establert els conve-

nis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

• L’1 de setembre de 2019, amb la Fun-

dació Catalunya La Pedrera i la Federació 

d’Entitats per a l’Ensenyament de les 

Matemàtiques a Catalunya, un conveni de 

col·laboració per al programa «Bojos per 

la ciència: Matemàtiques 2020».

• El 12 de setembre de 2019, amb la 

Fundació Agrícola Catalana, un conveni 

marc de col·laboració mitjançant la Insti-

tució Catalana d’Estudis Agraris.

• L’1 d’octubre de 2019, amb l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica, un conve-

ni específic de col·laboració per a l’ads-

cripció d’una col·laboradora a l’IEC.

• El 9 d’octubre de 2019, amb la Insti-

tució Francesc de Borja Moll, una adden-

da al conveni marc de cooperació signat 

el 22 de febrer de 2018, i donació del bust 

de Francesc de Borja Moll a l’IEC. 

• El 8 de novembre de 2019, amb la 

Biblioteca de Catalunya, un conveni de 

col·laboració per a dur a terme el portal 

ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes An-

tigues).

• El 8 de novembre de 2019, amb la 

Càtedra Màrius Torres de la Universitat 

de Lleida, una addenda número 6 al 

conveni per a la realització del projecte 

Corpus Literari Digital. 

• El 8 de novembre de 2019, amb la 

Fundación Eroski mitjançant el Centre 

Català de Nutrició de l’IEC (CCNIEC), 

un conveni de col·laboració per a la pro-

moció d’una alimentació equilibrada.

• El 2 de desembre de 2019, amb Ther-

mo Fisher Scientific, SLU, mitjançant la 

Societat Catalana de Biologia, un conveni 

de col·laboració per a l’organització de 

l’edició 2020 de l’Olimpíada de Biologia 

de Catalunya.

• El 4 de desembre de 2019, amb Fira de 

Barcelona, un conveni per a la col-

laboració en la promoció, durant el bien-

ni 2019-2020, dels salons Expoquimia, 

Equiplast i Eurosurfas.

• El 10 de desembre de 2019, amb la 

UAB, un conveni per a la coedició de 

l’obra inventaris dels fons musicals de 

catalunya. Volum 11: Fons de sant Feliu 

de Girona, santuari de santa Maria dels 

Arcs, casa carles, santa Maria de la 

Bisbal i narcís Figueras de l’Arxiu Dio-

cesà de Girona.
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• El 7 de gener de 2020, a proposta de la 

Societat Catalana de Matemàtiques 

(SCM), un conveni de col·laboració amb 

la Fundació Tecnocampus Mataró-Mares-

me per a la realització de les proves Can- 

gur al Tecnocampus.

• El 9 de gener de 2020, amb la Federa-

ció d’Entitats per a l’Ensenyament de les 

Matemàtiques de Catalunya, i mitjançant 

la Societat Catalana de Matemàtiques, la 

quarta addenda al conveni signat el 28 de 

gener de 2011 per a la coedició de la re-

vista noubiaix. 

• El 10 de gener de 2020, amb la Fun-

dació Bancària «la Caixa» i a proposta de 

l’Associació Catalana de Sociologia, un 

conveni de col·laboració per a l’organit-

zació del cicle Diàlegs: una societat que 

canvia.

• El 15 de gener de 2020, amb l’Institut 

Menorquí d’Estudis, el Departament de 

Cultura i Educació del Consell Insular de 

Menorca, l’Institut d’Estudis Baleàrics, 

l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes 

Balears i la Universitat de les Illes Balears, 

un conveni de col·laboració per a l’edició 

de l’obra científica de Pasqual Calbó i 

Caldés.

• El 21 de gener de 2020, amb el Centre 

de Recerca Matemàtica, a proposta de la 

Secció de Ciències i Tecnologia, una pròr-

roga del conveni de col·laboració per al 

programa de visitants Lluís Santaló per a 

l’any 2020.

• El 13 de febrer de 2020, amb Òmnium 

Cultural Catalunya Nord, un conveni 

marc de col·laboració.

• El 7 de juliol de 2020, un protocol 

general d’actuació de l’Institut d’Estudis 

Catalans, l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua i la Universitat de les Illes Ba-

lears.
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