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• IVITRA aplega 163 investigadors de 31 universitats de 15 països europeus 
(a més dels EUA i el Canadà). 

• Un equip de recerca interdisciplinar, multilingüe i internacional amb el suport 
estratègic d’altes institucions universitàries, científiques i de referència.

• Preservació i transmissió crítica del coneixement, la cultura i els valors 
(funció socialitzadora).

• Augment de la base de coneixement de la societat (funció investigadora i 
d'extensió cultural).

• Incorporació de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TICs) 
com a recursos habituals en la recerca i en la formació (innovació).

• Establiment de xarxes internacionals de recerca, docència i col·laboració 
(reticulació).

IVITRA: 
Un equip de recerca interdisciplinar, multilingüe i 

internacional



OBJECTIUS D’IVITRA I

• Recerca, formació i especialització en Traducció i Filologia 
aplicada.

• Realització de traduccions multilingües d’obres clau de la producció 
literària, d’assaig, científica i d’idees de les diverses llengües i 
cultures europees.

• Edicions i estudi de les traduccions que s’han realitzat d’una obra.

• Estudi filològic (literari, lingüístic i cultural) al voltant de les versions 
originals i les traduccions, d’àmbit romànic i europeu en general.

• Contextualització multimèdia de les versions originals i de les 
traduccions.

• Realització d’estudis sobre el patrimoni cultural i literari romànic i 
europeu en general.

• Promoció exterior de les llengües, les literatures i la cultura 
europees. 



OBJECTIUS D’IVITRA II

• Foment de programes internacionals de formació i recerca a 
distància mitjançant  Internet i generació de portals educatius 
específics: Articua, Eduonline, Edutic.

• Creació i gestió de corpora multilingües d’àmbit multidisciplinar: 
 Observatori i banc de recursos i solucions per a la traducció 

(neologismes, semàntica, estilística, terminologia, lexicografia, 
gramàtica contrastiva, etc.).

 Banc de traduccions multilingües.
 Banc de concordances i lematitzacions multilingües.
 Estudis traductològics multilingües.

• Generació i gestió d’aplicacions multimèdia aplicades a 
multicorpora  textuals multilingües: etiquetatge, concordances, 
lematitzacions, acarament de textos, motors de cerca.

http://www.articua.ua.es/
http://www.eduonline.ua.es/
http://www.edutic.ua.es/


OBJECTIUS D’IVITRA III

• Generació i gestió d’aplicacions multimèdia aplicades a multicorpora  textuals 
multilingües: etiquetatge, concordances, lematitzacions, acarament de textos, 
motors de cerca.

 Programes informàtics generats fins al moment amb la col·laboració de l’empresa 
Kiobus Ingenieros:

– Etivitra®

– Metatagging®

– ConcorIVITRA ®

– ConcorAdList ®

– InterlinePro ®

– Intersentences®

– Metaconcor ®

– Metasentences ®

– Base multimèdia d'Imatges i Referencialitat Històrica de la Corona d'Aragó ®



Etivitra®

IVITRATECH®
“Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos 

Antics i Contemporanis” — CIMTAC

Eines per a l'acarament de textos

DICCIONARIS

Eines de gestió de corpora

.DOC
.TXT
.RTF

ESQUEMA GLOBAL

ConcorAdList®

ConcorIVITRA®

Metaconcor®

Metasentences®Intersentences®

Interline Pro®

Metatagging ®



Etivitra®

IVITRATECH®

DICCIONARIS

.DOC
.TXT
.RTF

· Homogeneïtzació de 
textos
· Marcatge de capítols, 
paràgrafs i frases  

· Corpus

· Lematització
· Categorització

ETIQUETATGE

DICCIONARI 
BASEMetatagging®

· Assistent per a 
la compleció de 
diccionaris



ETIVITRA®



METATAGGING®



IVITRATECH®

Eines per a l'acarament de textos

· Corpus

EDICIÓ DE LA INFORMACIÓ

Intersentences®

Interline Pro®
· Interlineació de textos
· Edicions multilingües acarades

· Acarament seqüencial de textos
· Creació de glossaris multilingües



INTERLINEPRO®



INTERLINEPRO®



INTERSENTENCES®



INTERSENTENCES®



IVITRATECH®

Eines de gestió de corpora

· Corpus

RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

ConcorIVITRA®

ConcorAdList®

Metaconcor®

Metasentences®

· Llistat de mots > concordances

· Concordances simples

· Cerques en segments

Cerques combinades

Lemacollocation

Dades estadístiques

· Cerques lematitzades i per 
categories

· Llistats lema-forma 
· Cerca de bigrames i trigrames 
(per categories)

· Índex de freqüència, 
· Índex de coaparició, etc.



CONCORIVITRA®



CONCORADLIST®



CONCORADLIST®



METACONCOR®



METACONCOR®



METACONCOR®



METASENTENCES®



IVITRA – www.ivitra.ua.es  

http://www.ivitra.ua.es/presentacion_new.php


PROJECTES AL SI D’IVITRA

• “Edició, digitalització i traducció d’obres valencianes”, amb el patrocini de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2005-2010).

• “Investigación y difusión de la actividad de traducción de obras literarias 
europeas”, amb el patrocini de l’Instituto Cervantes. La segona fase d'aqueix projecte 
[IVITRA-Instituto Cervantes] se centra en “Tirant lo Blanch políglota”, (2006-2010).

• “Clàssics valencians multilingües” [GV05/180], amb el patrocini de la Generalitat 
Valenciana (Conselleria d’Empresa, Universitat i Comerç). 

• “Poder público, sociedad y cultura en el Reino de Valencia, ss. XIII-XV” [VIGROB-
097], amb el patrocini de la Universitat d’Alacant (2006-2010).

• “Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, 
lingüístics i traductològics comparats” [VIGROB-125], amb el patrocini de la 
Universitat d’Alacant (2006-2010).



PROJECTES AL SI D’IVITRA

• “Bases para una gramática del catalán antiguo”, amb el patrocini del MEC 
[HUM2005-03508/FILO] (2005-2008).

• “Proyecto Europeo Digital Library of Multilingual Translations of Europe-
International Virtual Institute of Translation-DELIMTE-IVITRA [ICT-
2007.4.3]”, amb el patrocini del MEC [ FFI2008-02182-E] (2008-2011).

• “Ampliación, desarrollo y aprovechamiento de la base de datos en línea 
BITRA(Bibliografía de Traducción e Interpretación)”, amb el patrocini del 
MEC [HUM2007-66784-C05-01] (2007-2009).

• “Digitalització de textos per al corpus de clàssics, amb el patrocini de la 
Universitat de València [UNIVALENCIA2-08PA] (2008-2009).

• “Digitalització i Anàlisi de clàssics catalans”, amb el patrocini de la 
Universitat de València [UNIVALENCIA2-07PA] (2008-2009). 



PROJECTES AL SI D’IVITRA

• “Realització de traduccions multilingües d’una selecció representativa de 
poesies d’Ausiàs March”, amb el patrocini de l’Institució Alfons el Magnànim, 
València [ ALFONSMAGNANIM1-09PA] (2009-2010).

• “Conveni marc de col·laboració entre la Universitat d’Alacant i l’Institut 
Ramon Llull per donar suport al projecte IVITRA”, amb el patrocini del Patronat 
Institut Ramon Llull [ INSTITUTRAMONLLUL1-09I,  INSTITUTRAMONLLUL2-09D, 
INSTITUTRAMONLLULL1-10D] (2009-plurianual).

• “Constitució d'un Corpus Textual per a una Gramàtica del Català Antic” 
[IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01], amb el patrocini de l’Institut d’Estudis 
Catalans (2008-2010).

• “Gramática del Catalán Antiguo”  [FFI2009-13065 (subprograma FILO)], amb el 
patrocini del Ministerio de Ciencia e Innovación (2010-2012).



PROJECTES AL SI D’IVITRA

• “Estudio, edición, traducción y digitalización de corpus 
documentales y literarios referidos a la historia de la Corona de 
Aragón medieval (con especial referencia al Reino de Valencia). 
Aplicaciones TIC y educativas” [PROMETEO/2009/042], amb el 
patrocini de la Generalitat Valenciana - Programa Prometeo per a 
Grups d’Investigació d’ Excel·lència (2009-2014).

• A més, IVITRA: 

 compta entre els seus projectes associats el CICA, amb el qual 
col·labora constitutivament des del començament d'aquest. Vegeu: 
http://webs2002.uab.es/sfi/cica/

http://webs2002.uab.es/sfi/cica/GCA/Index.htm 

 col·labora amb el Projecte NEOXOC de la Universitat Pompeu 

Fabra. 

http://webs2002.uab.es/sfi/cica/
http://webs2002.uab.es/sfi/cica/GCA/Index.htm


DIGICOTRACAM

Projecte 
DIGICOTRACAM  

Ref. Prometeo-2009-042

Generalitat Valenciana

http://www.digicotracam.ua.es/
 

http://www.digicotracam.ua.es/


 Objectius generals: 

• Èmfasi en la importància històrica, documental i cultural de la 
Corona d'Aragó, vertadera potència internacional al llarg de l'edat 
mitjana i del primer Renaixement (fins a la coronació de Carles I-V).

• Desenvolupament d’una acció estratègica en les institucions 
universitàries valencianes que es plantege la recopilació 
sistemàtica, i tan exhaustiva com siga possible, del fons documental 
i textual generat per les institucions i la cultura a la Corona d'Aragó 
que ens permeta la localització, l'avaluació, l'estudi, l'edició i, si és 
pertinent, la traducció des d'una perspectiva global, que atenga a 
les dades concretes i al context global.

• Establiment d’una visió de conjunt d'un període que, com que és el 
medieval i el del primer Renaixement, és essencial per al poble 
valencià i la resta dels dominis de la Corona d'Aragó i per als seus 
referents culturals i les pertinences històriques.

DIGICOTRACAM



 Línies d’investigació: 

• Història de la Cultura de la Corona d'Aragó Medieval: Literatura 
Catalana Medieval i del Renaixement i les seues relacions amb les 
literatures romàniques || Literatura, llengua, documentació i història 
de la Corona d'Aragó || Literatura romànica || Traducció de clàssics 
valencians i romànics || Traducció i traductologia || Traducció de 
clàssics medievals || Canvi lèxic i canvi semàntic || Edició de 
documentació d'arxiu || Anàlisi del discurs, l’edició i  el tractament 
digital de textos || Estudi de la producció, la transmissió i la difusió 
de la documentació llatina al Regne de València.

• Història de la Corona d'Aragó Medieval: Història Medieval || Història 
d'Al-Andalus || Poder públic del Regne de València i de la Corona 
d'Aragó || Història de la cultura.

DIGICOTRACAM



• Filologia referida a la Corona d'Aragó Medieval: Filologia romànica 
(llengües i literatures medievals en llengües romàniques) a la 
Corona d'Aragó Medieval (amb especial referència al Regne de 
València) || Filologia Clàssica, Filologia, Llatina Medieval || Anàlisi 
de la llengua llatina al Regne de València || Filologia Grega (estudis 
bizantins). 

• Educació:  Formació especialitzada de postgrau || Articulació de les 
TIC en educació.

• Aplicacions de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en 
els àmbits/línies d'investigació anteriors: aplicacions informàtiques 
per al processament de corpus multilingües, pancrònics i 
multimodals (lematitzacions, MetaDades, MetaConcordances, 
cercadors semàntics i aplicacions de gestió d'estructures 
seqüencials) || Articulació de les TIC en educació || Estructuració 
del treball d'investigació a distància.

DIGICOTRACAM
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