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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2013-2014, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha establert els conve-

nis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

•  El 2 de setembre de 2013, amb Òmni-

um Cultural, un conveni de col·laboració 

per a l’organització i celebració del cicle 

Qüestions d’estat. Reflexions per al país 

del futur.

•  El 4 de setembre de 2013, amb la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, un 

conveni de coedició de l’obra carrers i 

serveis viaris a les ciutats romanes del 

conventus tarraconensis (s. ii ac - vi dc).

•  El 9 de setembre de 2013, amb Publi-

cacions de la Universitat de València, un 

conveni específic per a la coedició de 

l’obra El càlcul de la vida.

•  El 20 de setembre de 2013, amb la 

Universitat de Barcelona, un acord de 

pròrroga del conveni de col·laboració 

subscrit entre la Universitat de Barcelo- 

na i l’Institut d’Estudis Catalans, per al 

projecte Ciència, tecnologia i ètica, datat  

l’1 de setembre de 2011.

•  El 17 d’octubre de 2013, amb Lleonard 

Muntaner Editor, SL, un conveni per a la 

coedició de l’obra Hojas del sábado (iv). 

comentarios de política y patriotismo.

•  El 8 de novembre de 2013, amb la 

Universitat Pompeu Fabra, un acord de 

col·laboració per al projecte «ExtractCIT. 

Extracció terminològica de ciència i tec-

nologia». 

•  El 8 de novembre de 2013, 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 2013.

•  El 8 de novembre de 2013, amb la 

Universitat Pompeu Fabra, un acord de 

col·laboració per al projecte «La dimensió 

geolectal de la llengua catalana a través 

de la neologia. Anàlisi de la influència de 

l’anglès».

•  El 13 de novembre de 2013, amb la 

Diputació de Barcelona, un conveni de 

col·laboració per a la subvenció de les 

activitats dels anys 2013-2014.

•  El 22 de novembre de 2013, amb la 

Universitat Autònoma de Barcelona, un 

conveni de col·laboració per a la confecció 

d’una Guia d’estil de termes d’origen xi-

nès en català.

•  El 25 de novembre de 2013, amb l’Aca-

dèmia Catalana de Gastronomia, un con- 

veni marc de col·laboració.
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•  El 27 de novembre de 2013, amb la 

Institució Milà i Fontanals (CSIC), una 

addenda número 2 al conveni signat el 20 

de juny de 2007 per a l’elaboració i edició 

del Glossarium Mediae latinitatis cata-

loniae.

•  L’1 de desembre de 2013, amb la Fede-

ració d’Entitats per a l’Ensenyament de les 

Matemàtiques a Catalunya, una segona 

addenda al conveni de coedició de la revis-

ta noubiaix de data 28 de gener de 2011.

•  El 9 de desembre de 2013, amb la 

Diputació de Barcelona, un conveni de 

col·laboració mitjançant la Societat Cata-

lana de Geografia per a la reedició, publi-

cació, presentació, promoció i difusió del 

llibre costums sobre termenals, camins i 

aigües.

•  L’11 de desembre de 2013, amb So- 

ziolinguistika Klusterra mitjançant la 

Xarxa CRUSCAT, un conveni marc de 

col·laboració.

•  El 17 de desembre de 2013, amb el 

Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya, un conveni de col·laboració 

per a l’elaboració del llibre la Franja de 

Ponent: aspectes històrics i jurídics.

•  El 20 de desembre de 2013, amb Grup 

Promotor d’Ensenyament i Difusió en 

Català, SL, un conveni de col·laboració 

mitjançant la Societat Catalana de Peda-

gogia per a l’edició del termòmetre lin- 

güístic.

•  El 30 de desembre de 2013, amb l’Ins-

titut Ramon Llull, un conveni de col·la-

bo ració per a la traducció a l’anglès i 

l’e dició dels articles corresponents als 

nú meros 7 i 8 de la Revista d’Història de 

la Filosofia catalana (volum iv).

•  El 13 de gener de 2014, amb el Centre 

de Recerca Matemàtica, una pròrroga del 

conveni de col·laboració per al programa 

de visitants Lluís Santaló.

•  El 7 de febrer de 2014, amb el Centre 

de Recerca Matemàtica, un conveni per a 

la coedició de l’obra Ments abstractes.

•  El 20 de febrer de 2014, amb la Reial 

Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, 

un conveni general de col·laboració.

•  El 21 de febrer de 2014, amb el Centre 

de Cultura Contemporània de Barcelona, 

un conveni de col·laboració per a l’expo-

sició «Mancomunitat de Catalunya, 1914-

2014. L’inici del demà».

•  El 25 de febrer de 2014, amb CELIAC 

- Centro Editorial de Literatura Indígena, 

un conveni específic de col·laboració 

mitjançant la Càtedra UNESCO de Diver-

sitat Lingüística i Cultural per al projecte 

«Revitalización de las lenguas indígenas 

de Oaxaca».
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•  El 28 de febrer de 2014, amb la Soci-

etat Catalana d’Estadística, un conveni 

de vinculació.

•  L’1 de març de 2014, amb la Fundació 

La Caixa, un conveni de col·laboració 

mitjançant l’Associació Catalana de Soci-

ologia per a l’organització del cicle Debats 

per a entendre la societat d’avui.

•  El 14 de març de 2014, amb l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un 

conveni de col·laboració en matèria de 

sismologia per a l’any 2014.

•  L’1 d’abril de 2014, amb l’Institut 

Botànic de Barcelona, un conveni de col-

laboració mitjançant la Institució Catala-

na d’Estudis Agraris per a la digitalització 

i reproducció en línia de quaranta-una 

fotografies en blanc i negre del fons foto-

gràfic Pinya de Rosa.

•  El 3 d’abril de 2014, amb la Facultat 

d’Humanitats de la Universitat Interna-

cional de Catalunya, un conveni de coo-

peració educativa per a la realització de 

pràctiques externes.

•  El 10 d’abril de 2014, amb el museu 

MúSIC de Ceret, un conveni marc de col-

laboració.

•  El 5 de maig de 2014, amb l’Insti- 

tut del Teatre, un conveni marc de col-

laboració.

•  El 14 de maig de 2014, amb Elsa Pe-

retti Foundation, un acord de subvenció 

per a la realització del projecte «Edició 

del primer volum de l’obra Ramon llull. 

vida i obres de Pere Villalba, amb motiu 

del vii centenari de la seva mort».

•  El 19 de maig de 2014, amb el Centre 

Internacional de Música Antiga Fundació 

Privada, un conveni de col·laboració.

•  El 20 de maig de 2014, amb la Funda-

ció Carles Salvador, un conveni de col-

laboració per a l’any 2014.

•  El 26 de maig de 2014, amb la Funda-

ció Catalunya - La Pedrera, un conveni 

de col·laboració per a la realització de 

l’edició 2014 de les proves Cangur de ma- 

temàtiques.

•  El 3 de juny de 2014, amb la Càtedra 

Màrius Torres de la Universitat de Lleida, 

l’addenda número 3 al conveni de coope-

ració per a la realització del projecte 

Corpus Literari Digital.

•  El 16 de juny de 2014, amb l’Academia 

Europaea i la Fundació Catalana per a la 

Recerca i la Innovació, un acord per al 

traspàs de la gestió de l’Academia Euro-

paea Barcelona Knowledge Hub.

•  El 25 de juny de 2014, amb l’Obra 

Social de la Fundació Bancària Caixa 

d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La 
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Caixa, un conveni de col·laboració mit-

jançant la Societat Catalana d’Economia 

per a l’atorgament del Premi Catalunya 

d’Economia i del Premi Societat Catala- 

na d’Economia.

•  El 2 de juliol de 2014, amb el Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, un conveni 

de col·laboració per a la defensa i la in-

tervenció en el patrimoni arquitectònic 

mitjançant la Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris.
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