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La Fundació Catalunya Cultura va nàixer l’octubre del 2014 com una plataforma per
incentivar la col·laboració entre el sector empresarial i l’àmbit de la creativitat, la
innovació i el patrimoni, i amb l’objectiu de trobar noves formes de finançament que
permetin impulsar nous projectes culturals. La directora, Maite Esteve, va presentar ahir
a la Diputació de Lleida –una de les institucions que col·laboren en aquesta fundació,
juntament amb el departament de Cultura i el ministeri de Cultura– una de les activitats
estrella, el programa Impulsa cultura, un pla de formació i acompanyament gratuït que
Catalunya Cultura ofereix anualment a projectes culturals de tot el territori.
Davant d’una vintena d’agents culturals i representants d’entitats i d’àrees culturals
d’ajuntaments de Ponent, Esteve va destacar que per primera vegada es presenta
aquest programa fora de Barcelona, “per impulsar la presentació de projectes culturals,
ajudar que siguin viables per si mateixos i també per fer-los atractius a les empreses i
facilitar l’accés al finançament privat”.

A PORTADA
Denuncien abusos d'un nen de 10 anys a un
altre de 5 a Lleida
Pacte contra la segregació escolar sense el
suport dels pares i USTEC
Els sindicats veuen un “despropòsit”

El programa ‘Impulsa cultura’ és un pla de formació i ajuda per a projectes
culturals

El programa Impulsa cultura està dirigit especialment a projectes d’entitats, associacions
i grups culturals i no a persones individuals. Entre els criteris de selecció, els projectes
han de superar un pressupost de 50.000 euros, amb un finançament extern inferior al 60
per cent del total, amb seu o activitat principal a Catalunya. La convocatòria de
presentació d’idees està oberta fins al pròxima dia 5 d’abril i se seleccionaran trenta
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Vehicles aparquen a la zona d’ambulàncies del
CAP Onze de Setembre
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projectes entre els mesos de maig i juliol. En una segona fase, ja a la tardor, els deu
millors comptaran amb un acompanyament dels professionals de la fundació més
personalitzat. Més informació al web www.fundaciocatalunyacultura.cat.
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1.

Detinguts tres joves per apunyalar-ne un
altre en una baralla a Lleida

Te recomendamos

2.

Arrenquen els senyals de 'Pareu'
instal·lats a Torrelameu

3.

Quant costa estacionar un dia complet al
pàrquing de l'Arnau?

4.

El rei Felip torna a esquiar a Baqueira al
cap de 4 anys

La cadena bonÀrea de
Guissona superará las 500
tiendas este año

La incorporació de joves al
camp creix un 60% i arriba
als 2.011 entre el 2015 i el
2018

El 1-O visto por la Policía: "65
heridos por resistencia brutal
y muy violenta"

5.

tiroteig a la ciutat holandesa d'Utrecht

6.

Contenido patrocinado

Almenys tres morts i nou ferits en el

Presó per als dos detinguts de 18 anys
acusats d'apunyalar un altre jove durant
una ...

7.

Detingut un home a la Val d'Aran per
intentar atropellar dos agents en un
control de...

8.
¡Se les fue de las manos!
Modelos y famosas que ahora
son talla XXL
Cocínate el Mundo

¿Pensando contratar un
vehículo en renting?
www.combinarenting.com

Volkswagen

Detecten més risc de mort prematura en
dones que prenen begudes ensucrades

Tecnología con carácter

9.

Anna Campos, dirigent d'Aspros i del
Bàsquet Lleida, la dos de Postius

recomendado por

10. 'Caçats' dos motoristes a més de 200
km/h a la C-13 a Camarasa
AVUI
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ÚLTIM MES

DESCUBRA DS 3 CROSSBACK

ECOPLAN100 HORAS CITROËN

NADA QUE DEMOSTRAR

Un SUV dinámico y potente con máxima

C3 Ecoplan desde 9.290€, ECObonus

Conduce el nuevo Touareg Pure TDI

asistencia a la conducción y aparcamiento

de hasta 2.700€. Primer mantenimiento

231 con todo incluido desde 583 €/mes

automático.
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