
Convenis de col.laboració

Durant el curs 2007-2008, l’Institut

d’Estudis Catalans ha establert els con-

venis de col.laboració següents:

• El 14 de setembre de 2007, amb la

Universitat de Barcelona (UB) per a

col.laborar en un projecte de recerca de la

Secció de Ciències Biològiques.

• El 17 de setembre de 2007, amb la Uni-

versitat Pompeu Fabra (UPF) per a col.la-

borar amb l’Observatori de Neologia.

• El 19 de setembre de 2007, amb la Di-

putació de Barcelona i la Generalitat de

Catalunya per a editar l’Anuari territorial

de Catalunya 2006.

• El 8 d’octubre de 2007, amb l’Institut

Municipal d’Educació de Barcelona

(IMEB) per a promoure la difusió cientí-

fica entre l’alumnat de la ciutat de Bar-

celona.

• El 23 d’octubre de 2007, amb la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (UAB)

per a col.laborar en el projecte «Indica-

dors del retorn social de la recerca: el cas

de l’atracció de talent».

• El 26 d’octubre de 2007, amb la So-

cietat Estatal de Commemoracions Cul-

turals (SECC) del Ministeri de Cultura,

una addenda al conveni de col.laboració

per a la commemoració del primer cen-
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tenari de l’IEC (1907-2007) acordat el

13 de juliol de 2006.

• El 5 de novembre de 2007, amb la

Casa de les Llengües de la Generalitat de

Catalunya per a organitzar una activitat

de formació i d’intercanvi de les expe-

riències catalana, guaraní, quítxua, ai-

mara i maputxe.

• El 21 de novembre de 2007, amb la

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

per a cedir-li una part de les dades del

Corpus Textual Informatitzat de la Llen-

gua Catalana (CTILC) corresponent al

període entre 1969 i 1988.

• El 27 de novembre de 2007, amb l’Ins-

titut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC),

un conveni marc de col.laboració.

• El 30 de novembre de 2007, amb l’Ins-

titut Geològic de Catalunya (IGC) per a

col.laborar en matèria de sismologia.

• El 20 de desembre de 2007, amb Ac-

ció Cultural del País Valencià (ACPV)

per a col.laborar en activitats de caràcter

científic.

• L’1 de febrer de 2008, amb el Ministe-

ri d’Educació i Ciència per a regular la

subvenció nominativa prevista en els

pressupostos generals de l’Estat per a

l’any 2008.
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• El 4 de febrer de 2008, amb l’Institut

Geològic de Catalunya (IGC) per a col.la-

borar en matèria de cartografia de sòls

l’any 2008, per tal d’elaborar el mapa de

sòls de Catalunya a escala 1:250.000.

• El 20 de febrer de 2008, amb la Socie-

tat Estatal de Commemoracions Cultu-

rals (SECC) del Ministeri de Cultura per

a celebrar l’Any Rodoreda.

• El 12 de març de 2008, amb el Depar-

tament d’Innovació, Universitats i Em-

presa de la Generalitat de Catalunya per

a col.laborar en l’edició dels exàmens de

les proves d’accés a la universitat (PAU)

de l’any 2008.

• El 13 de març de 2008, amb la Fun-

dació Privada Francesc Cambó - Institut

Cambó, un conveni marc de col.laboració.

• El 25 de març de 2008, amb la Fun-

dació Caixa Catalunya, en el marc de

l’Any Rodoreda, per a col.laborar en l’ex-

posició sobre l’obra plàstica de Mercè Ro-

doreda.

• L’1 d’abril de 2008, amb la Fundació

Caixa Sabadell, un conveni marc de

col.laboració.

• El 24 d’abril de 2008, amb l’Ajunta-

ment de Guissona, l’Institut d’Estudis

Ilerdencs, el Consell Comarcal de la Se-

garra, la Universitat Autònoma de Barce-

lona i el Patronat d’Arqueologia de Guis-

sona, un conveni de cooperació.

• El 16 de maig de 2008, amb la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (UAB)

per a col.laborar en el projecte «Enclava-

ments lingüístics: recursos verbals, ideo-

lògics i comunitats. L’Alguer».

• El 19 de maig de 2008, amb la Fun-

dació Privada Ciència en Societat per a

desenvolupar projectes comuns de difu-

sió científica per mitjà de la Societat Ca-

talana de Biologia.

• El 16 de juny de 2008, amb la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (UAB) per

a establir vincles de col.laboració en el

camp de la correcció i l’assessorament lin-

güístic en els mitjans audiovisuals.

• El 19 de juny de 2008, amb el Depar-

tament d’Innovació, Universitats i Em-

presa de la Generalitat de Catalunya per

a col.laborar en l’elaboració del catàleg

d’icones catalanes.

• El 28 de juny de 2008, amb l’Agència de

Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

per a intercanviar informació estadística i

anàlisi de dades en matèria de recerca.

• El 31 de juliol de 2008, amb la Fun-

dació Carolina per a organitzar el Fòrum

de Sociologia, per mitjà de l’Associació

Catalana de Sociologia.
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