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Nació Digital.cat – 25/01/2008 

 
 

Materials de l'IEC a la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes 

 

Aquesta setmana la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC) han signat un conveni pel que la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes allotjarà un portal destinat als "fons, materials i continguts 
científics" de l'IEC, i difondrà les iniciatives i nous recursos bibliogràfics de l'IEC 
que s'incorporin a la xarxa. Aquest acord suposa l'ampliació de la presència de 
l'IEC a la xarxa, i l'augment de la presència del català en els continguts de la 
Biblioteca Virtual, que allotja també els fons de l'Institut Joan Lluís Vives. 



Universitat d’Alacant – 24/01/2008 
 
 
 
 

 
Notas de prensa

 

 

LA CERVANTES INCORPORARÁ FONDOS DEL INSTITUT 
D'ESTUDIS CATALANS 
  
Salvador Giner de San Julián, presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), e Ignacio Jiménez 
Raneda, vicepresidente de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y rector de la 
Universidad de Alicante, firmaron ayer en la sede del Institut, en Barcelona, un convenio de 
colaboración por el que se creará y alojará en cervantesvirtual.com un portal institucional 
destinado a albergar distintos fondos, materiales y contenidos científicos del Institut. 
 
Fundado en 1907 por iniciativa de Enric Prat de la Riba, presidente de la Diputación Provincial de 
Barcelona, el Institut d'Estudis Catalans tiene entre sus objetivos la investigación científica, 
principalmente la de todos los elementos de la cultura catalana. Desde 1922 forma parte de la 
Unión Académica Internacional, y ha establecido convenios de colaboración con distintas 
universidades, así como con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
  
La actividad del IEC es muy diversa y se extiende a distintos ámbitos, desde la Historia y la 
Arqueología a la Biología y las Ciencias Sociales, pasando por la Filosofía, la Filología y la 
Tecnología. Entre sus hitos más destacados se encuentran la publicación, en 1995, del Diccionari 
de la llengua catalana (en 2007 se publicó una nueva edición, a la que puede accederse 
digitalmente) y la elaboración, desde los años veinte del siglo pasado, del Corpus Textual de la 
Llengua catalana, que recoge más de 50 millones de referencias. Entre otros documentos de 
gran valor, la futura sección de la Cervantes acogerá la versión digital del Anuari del Institut 
d'Estudis Catalans, que comenzó a publicarse en 1907. 
  
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, nacida el 27 de julio de 1999 por iniciativa de la 
Universidad de Alicante, Banco Santander y la Fundación Marcelino Botín, se desarrolla en la 
actualidad bajo la tutela de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que preside el 
escritor Mario Vargas Llosa. Su objetivo es la difusión de la literatura y las letras 
hispanoamericanas en el mundo, y ofrece en la actualidad libre acceso a través de la Red a sus 
fondos, compuestos por 28.000 registros bibliográficos en diferentes modalidades (texto, imagen, 
vídeo, audio y formatos combinados). Desde que se creó ha servido más de 510 millones de 
páginas a internautas de todo el mundo (más información sobre las consultas a la biblioteca en 
www.cervantesvirtual.com/informacion/estadisticas.jsp). 
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Avui (digital) – 22/01/2008 

 

La nova Biblioteca Digital Hispánica de la Nacional de Madrid considera català i valencià llengües 
diferents 

Català o valencià? 

Ada Castells 

Les consultes a la nova web es poden fer en sis 
llengües, com si català i valencià no tinguessin res 
a veure  
AVUI 

El ministeri de Cultura i la secretaria d'Estat de 
Telecomunicacions van donar a conèixer, fa una 
setmana, el projecte de la Biblioteca Digital 
Hispánica, que, tal com fa la Biblioteca de 

Catalunya des del 2000, oferirà als usuaris d'Internet la possibilitat de tenir accés als títols 
de fons. 

Per ara la col�lecció de la Nacional espanyola, dirigida per Milagros del Corral Beltrán, reuneix 
10.000 obres, que es poden consultar en català o en valencià, tal com s'especifica a la web. 
Naturalment, la consulta es fa en la mateixa llengua, encara que en català es parla de cerca 
i, en valencià, de recerca, tot i que en totes dues es diu sortir i no eixir. Això sí, les 
col�leccions, per als parlants del sud perden la ela geminada, que deu ser considerada 
centralista. 

El motiu de l'oferta 

Bárbara Muñoz de Solano, cap de servei de la Biblioteca Digital Hispánica, explica el motiu 
d'aquesta oferta variada: "És molt senzill. Quan els ministeris de Cultura i d'Indústria van 
convocar el concurs per encarregar l'eina d'accés a la biblioteca digital van demanar que 
aquesta fos multilingüe, en les llengües oficials espanyoles, que són cinc". S'ha de dir que, 
posats a sumar llengües, la web també es pot consultar en anglès, tot i que encara no és 
oficial a l'Estat. 

Aquest fet d'interpretar la llei de manera que el valencià i el català s'entenguin com opcions 
diferents és habitual a Internet: la qüestió rellevant és que la institució que en aquest cas ha 
fet la diferenciació ja va patir una polèmica fa sis anys per aquesta mateixa causa. El grup de 
Treball BibCat va denunciar la catalogació dels llibres en valencià i català com a llengües 
diferents, en contra dels criteris científics. 

Per altra banda, ahir l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va signar un conveni amb la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes per allotjar un portal destinat al fons de l'IEC. La web cervantina 
és monolingüe. 

Tot esperant el 2012 

En la presentació del projecte de la Biblioteca Digital, el ministre de Cultura del govern 
espanyol, César Antonio Molina, va explicar que per al 2012 s'espera que hi haurà en format 
electrònic 200.000 obres i més de 25 milions de pàgines. Qui sap si també hi haurà resolta 
definitivament la qüestió de com anomenar la nostra llengua perquè quedi clar que només 
n'hi ha una i, per cert, amb una ortografia ja fa molt de temps normalitzada per l'acadèmia 
competent. 



Diari de Girona (digital) – 22/01/2008 

 
 

La Biblioteca Virtual Cervantes allotjarà un 
portal amb obres i materials de l´IEC  
 
El conveni entre els dos es va signar ahir 

     

DdeG, Barcelona.  

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes allotjarà un portal destinat als "fons, materials i 
continguts científics" de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i difondrà "les iniciatives i nous 
recursos bibliogràfics de l'Institut que progressivament es vagin incorporant a la xarxa, tant de 
lliure accés com d'ús restringit". 

 
 Així ho preveu el conveni de col�laboració que van signar ahir Ignacio Jiménez Raneda, 
vicepresident de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, i Salvador Giner, president 
de l'IEC. També hi van participar el director de la Fundació de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, Manolo Bravo; els vicepresidents de l'IEC, Salvador Alegret i Antoni Riera, i el 
secretari general de l'Institut, Joandomènec Ros. 

 
L'acord de col�laboració té una vigència mínima de quatre anys, prorrogable automàticament 
per iguals períodes. El conveni recorda que la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes té 
"entre els seus objectius fonamentals la difusió del patrimoni cultural en llengües hispàniques" 
mitjançant instruments tecnològics com ara "la digitalització de les obres més rellevants de la 
literatura hispanoamericana". 



Noticiascadadía (digital) – 22/01/2008 

 

La Cervantes incorporará fondos del 
Institut d'Estudis Catalans 

 

(Noticiascadadía).- Salvador Giner de San 
Julián, presidente del Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), e Ignacio Jiménez Raneda, 
vicepresidente de la Fundación Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes y rector de la 
Universidad de Alicante, firmaron ayer en la 
sede del Institut, en Barcelona, un convenio de 
colaboración por el que se creará y alojará en 
cervantesvirtual.com un portal institucional 
destinado a albergar distintos fondos, 
materiales y contenidos científicos del Institut. 

  

Fundado en 1907 por iniciativa de Enric Prat de 
la Riba, presidente de la Diputación 
Provincial de Barcelona, el Institut d'Estudis 
Catalans tiene entre sus objetivos la 
investigación científica, principalmente la de 
todos los elementos de la cultura catalana. 
Desde 1922 forma parte de la Unión 
Académica Internacional, y ha establecido 
convenios de colaboración con distintas 
universidades, así como con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

  

La actividad del IEC es muy diversa y se extiende a distintos ámbitos, desde la 
Historia y la Arqueología a la Biología y las Ciencias Sociales, pasando por la 
Filosofía, la Filología y la Tecnología. Entre sus hitos más destacados se 
encuentran la publicación, en 1995, del Diccionari de la llengua catalana (en 
2007 se publicó una nueva edición, a la que puede accederse digitalmente) y la 
elaboración, desde los años veinte del siglo pasado, del Corpus Textual de la 
Llengua catalana, que recoge más de 50 millones de referencias. Entre otros 
documentos de gran valor, la futura sección de la Cervantes acogerá la versión 
digital del Anuari del Institut d'Estudis Catalans, que comenzó a publicarse en 
1907. 

 



Noticiesdot. cat (digital) – 22/01/2008 

 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tindrà un portal amb 
obres i material de l’Institut d’Estudis Catalans 

 

Written by Josep Maria Andrés on 22 Gener 2008 – 18:15 -  

El portal també difondrà les iniciatives i els nous recursos 
bibliogràfics de l’IEC que s’incorporin a la xarxa, tant de lliure 
accés com d’ús restringit. 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes disposarà d’un portal que albergarà 
“fons, materials i continguts científics” de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), 
segons han informat les dues institucions en un comunicat. 

El portal també difondrà les iniciatives i els nous recursos bibliogràfics de l’IEC 
que s’incorporin a la xarxa, tant de lliure accés com d’ús restringit. 

El vicepresident de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Ignacio 
Jiménez, i el president de l’IEC, Salvador Giner, han signat avui el conveni de 
col·laboració que permetrà aquest portal. Té una vigència mínima de quatre 
anys, prorrogables automàticament per a quatre més. 

El conveni recorda que la fundació té entre els seus objectius fonamentals “la 
difusió del patrimoni cultural en llengües hispàniques” mitjançant instruments 
tecnològics com “la digitalització de les obres més rellevants de la literatura 
hispanoamericana”. 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

 



Diario Siglo XXI – 21/01/08 

 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tendrá un portal con 
obras y material del Institut d'Estudis Catalans 
 
  

 
 

Redacción / EP 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dispondrá de un portal que albergará "fondos, materiales 
y contenidos científicos" del Institut d"Estudis Catalans (IEC), según informaron hoy ambas 
instituciones en un comunicado. 
 
El portal también difundirá las iniciativas y los nuevos recursos bibliográficos del IEC que se 
incorporen a la red, tanto de libre acceso como de uso restringido.  
 
El vicepresidente de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Ignacio Jiménez, y el 
presidente del IEC, Salvador Giner, firmaron hoy el convenio de colaboración que permitirá este 
portal. Tiene una vigencia mínima de cuatro años, prorrogables automáticamente para otros 
cuatro. 
 
El convenio recuerda que la fundación tiene entre sus objetivos fundamentales "la difusión del 
patrimonio cultural en lenguas hispánicas" mediante instrumentos tecnológicos como "la 
digitalización de las obras más relevantes de la literatura hispanoamericana". 
 

 



La Vanguardia Digital – 21/01/08 

 

La Biblioteca Cervantes alojará un portal 
con fondos del IEC 
21/01/2008 | Actualizada a las 13:44h 

 

Barcelona. (EFE).- La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes alojará un portal con 

fondos y materiales científicos del Institut d'Estudis Catalans (IEC), según un 

convenio firmado hoy en Barcelona. 

 

La Biblioteca Cervantes también difundirá "las iniciativas y nuevos recursos 

bibliográficos del Institut que progresivamente se vayan incorporando a la red, 

tanto de libre acceso como de uso restringido". 

 

El acuerdo de colaboración, firmado entre representantes del IEC y la Fundación 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, tiene una vigencia mínima de cuatro años, 

prorrogable automáticamente por períodos idénticos. 

 

El convenio recuerda que la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tiene 

entre sus objetivos fundamentales "la difusión del patrimonio cultural en lenguas 

hispánicas" mediante instrumentos tecnológicos como "la digitalización de las 

obras más relevantes de la literatura hispanoamericana". 

 



Vilaweb – 21/01/08 

 

CULTURA: 

 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tindrà un portal amb obres i material de 
l'Institut d'Estudis Catalans  
 
21/01/2008 19:25 
 
 
BARCELONA, 21 de gener (EUROPA PRESS) 
 
 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes disposarà d'un portal que albergarà "fons, materials 
i continguts científics" de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), segons han informat avui les 
dues institucions en un comunicat. 
 
El portal també difondrà les iniciatives i els nous recursos bibliogràfics de l'IEC que 
s'incorporin a la xarxa, tant de lliure accés com d'ús restringit.  
 
El vicepresident de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Ignacio Jiménez, i el 
president de l'IEC, Salvador Giner, han signat avui el conveni de col�laboració que permetrà 
aquest portal. Té una vigència mínima de quatre anys, prorrogables automàticament per a 
quatre més. 
 
El conveni recorda que la fundació té entre els seus objectius fonamentals "la difusió del 
patrimoni cultural en llengües hispàniques" mitjançant instruments tecnològics com "la 
digitalització de les obres més rellevants de la literatura hispanoamericana". 



ACN 21/01/08 

 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes allotjarà un 
portal amb obres i materials de l'IEC 
 
ACN // 21.01.2008 19.03 h   

Barcelona.- La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes allotjarà un portal destinat als 'fons, 
materials i continguts científics' de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i difondrà 'les iniciatives i 
nous recursos bibliogràfics de l'Institut que progressivament es vagin incorporant a la xarxa, 
tant de lliure accés com d'ús restringit'. Així ho preveu el conveni de col·laboració que han 
signat avui Ignacio Jiménez Raneda, vicepresident de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, i Salvador Giner, president de l'IEC. 

També hi han participat el director de la Fundació de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
Manolo Bravo; els vicepresidents de l'IEC, Salvador Alegret i Antoni Riera, i el secretari general 
de l'Institut, Joandomènec Ros. 
 
L'acord de col·laboració, subscrit a la seu de l'IEC té una vigència mínima de quatre anys, 
prorrogable automàticament per iguals períodes. El conveni recorda que la Fundació Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes té 'entre els seus objectius fonamentals la difusió del patrimoni 
cultural en llengües hispàniques' mitjançant instruments tecnològics com ara 'la digitalització de 
les obres més rellevants de la literatura hispanoamericana'.  

 

 



EFE 21/01/08 

Biblioteca Cervantes allotjarà portal amb fons Institut Estudis Catalans 

Barcelona, 21 gen. (EFE).- La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes allotjarà 
un portal amb fons i materials científics de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), 
segons un conveni signat avui a Barcelona. 

La Biblioteca Cervantes també difondrà "les iniciatives i nous recursos 
bibliogràfics de l'Institut que progressivament es vagin incorporant a la xarxa, 
tant de lliure accés com d'ús restringit". 

L'acord de col·laboració, signat entre representants de l'IEC i la Fundació 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, té una vigència mínima de quatre anys, 
prorrogable automàticament per períodes idèntics. 

El conveni recorda que la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes té 
entre els seus objectius fonamentals "la difusió del patrimoni cultural en 
llengües hispàniques" mitjançant instruments tecnològics com "la digitalització 
de les obres més rellevants de la literatura hispanoamericana". EFE. 



Europa Press 21/01/08 

 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tindrà 
un portal amb obres i material de l'Institut 
d'Estudis Catalans 

 
 
   BARCELONA, 21 de gener (EUROPA PRESS) 

 
   La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes disposarà d'un portal que albergarà "fons, materials 
i continguts científics" de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), segons han informat avui les dues 
institucions en un comunicat. 

   El portal també difondrà les iniciatives i els nous recursos bibliogràfics de l'IEC que 
s'incorporin a la xarxa, tant de lliure accés com d'ús restringit.  

   El vicepresident de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Ignacio Jiménez, i el 
president de l'IEC, Salvador Giner, han signat avui el conveni de col·laboració que permetrà 
aquest portal. Té una vigència mínima de quatre anys, prorrogables automàticament per a 
quatre més. 

   El conveni recorda que la fundació té entre els seus objectius fonamentals "la difusió del 
patrimoni cultural en llengües hispàniques" mitjançant instruments tecnològics com "la 
digitalització de les obres més rellevants de la literatura hispanoamericana". 
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La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tendrá 
un portal con obras y material del Institut 
d'Estudis Catalans 

   BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) – 

 
   La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dispondrá de un portal que albergará "fondos, 
materiales y contenidos científicos" del Institut d'Estudis Catalans (IEC), según informaron hoy 
ambas instituciones en un comunicado. 

   El portal también difundirá las iniciativas y los nuevos recursos bibliográficos del IEC que se 
incorporen a la red, tanto de libre acceso como de uso restringido.  

   El vicepresidente de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Ignacio Jiménez, y 
el presidente del IEC, Salvador Giner, firmaron hoy el convenio de colaboración que permitirá 
este portal. Tiene una vigencia mínima de cuatro años, prorrogables automáticamente para 
otros cuatro. 

   El convenio recuerda que la fundación tiene entre sus objetivos fundamentales "la difusión del 
patrimonio cultural en lenguas hispánicas" mediante instrumentos tecnológicos como "la 
digitalización de las obras más relevantes de la literatura hispanoamericana". 

 



IEC present a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
21/01/08  20:10




La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes allotjarà un portal destinat als «fons, materials i continguts científics» de l'Institut
d'Estudis Catalans (IEC) i difondrà «les iniciatives i nous recursos bibliogràfics de l'Institut que progressivament es vagin
incorporant a la xarxa, tant de lliure accés com d'ús restringit». 



Així ho preveu el conveni de col·laboració que han signat avui Ignacio Jiménez Raneda, vicepresident de la Fundación
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, i Salvador Giner, president de l'IEC. També hi han participat el director de la
Fundació de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Manolo Bravo; els vicepresidents de l'IEC, Salvador Alegret i
Antoni Riera, i el secretari general de l'Institut, Joandomènec Ros.



L'acord de col·laboració, subscrit a la seu de l'IEC, a Barcelona, té una vigència mínima de quatre anys, prorrogable
automàticament per iguals períodes. El conveni recorda que la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes té «entre
els seus objectius fonamentals la difusió del patrimoni cultural en llengües hispàniques» mitjançant instruments tecnològics
com ara «la digitalització de les obres més rellevants de la literatura hispanoamericana». 
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