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La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales finançarà
al 50% les activitats principals del Centenari de l’IEC

Aquest organisme, adscrit al Ministeri de Cultura, compromet una aportació
total de 357.400 euros com a suport al programa dissenyat per l’Institut

La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) cobrirà la meitat dels
pressupostos de les activitats més rellevants programades per l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) per a celebrar el seu centenari. La SECC, organisme estatal adscrit al Ministeri de
Cultura, aportarà 357.400 euros, que equivalen al 50% dels costos previstos per a
realitzar algunes de les iniciatives incloses en el programa del Centenari de l’Institut,
fundat l’any 1907.

José García-Velasco, president de la SECC, i Salvador Giner, president de l’IEC, han
subscrit el conveni de col·laboració que explicita els compromisos d’ambdues institucions.
L’acord s’inscriu en l’objecte social de la SECC, que dóna suport a «la preparació,
organització i execució de les activitats referides a les commemoracions de persones,
obres i esdeveniments destacats de la història i la cultura d’Espanya, sota la coordinació
del Ministeri de Cultura».

Com detalla el text del conveni, la SECC estendrà la seva col·laboració a les següents
activitats del Centenari de l’IEC:

 Acte inaugural del Centenari, amb una conferència del científic Joan Massagué i
l’actuació del Cor de Cambra l’Orfeó Català, previst per al 16 d’octubre vinent al
Palau de la Música Catalana.

 Commemoració del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que
tingué lloc l’any 1906 i en record del qual se celebrarà, durant la tardor vinent, un
cicle de conferències coorganitzat amb la Institució de les Lletres Catalanes.

 Simposi sobre la cultura catalana, poder i societat (1907-2007), a través de
deu dels seus testimonis imprescindibles, programat per al maig del 2007.

 Cicle sobre les ciències experimentals i la tecnologia en la Catalunya del
segle XX, que tindrà lloc del febrer al maig de l’any vinent.

 Exposició «Cent anys de l’Institut d’Estudis Catalans», en el transcurs del
2007, que es disposarà al pati i altres espais de la Casa de Convalescència, seu
de l’IEC. La SECC també donarà suport a la itinerància d’aquesta mostra fora de
Catalunya.

La col·laboració de la SECC quedarà reflectida en els materials de comunicació i
d’informació dels actes del Centenari. Així mateix, els representants de la SECC
participaran conjuntament amb els de l’Institut en les presentacions als mitjans de
comunicació de les activitats programades.
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