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La Fundació Catalunya Cultura dissenya una 'Llotja de projectes'
per a creadors i finançadors
Barcelona (ACN).- La Fundació Catalunya Cultura, entitat constituïda per afavorir el
finançament privat de projectes culturals i incentivar la implicació del sector privat en
aquesta causa, ha presentat aquest dijous el seu instrument matriu: la 'Llotja de projectes'.
Aquesta plataforma regirà la relació entre creadors, empresaris i finançadors: rebrà els
projectes dels creadors, els "diagnosticarà" i derivarà als principals "proveïdors, impulsors i
gestors de finançament", els hi donarà sortida i en farà seguiment. Més enllà dels grans
patrons de la fundació (Banc Sabadell, Damm, Grupo Planeta o Hewlett Packard), la Llotja
compta amb la complicitat d'actors com Barcelona Activa, Cecot, Corwdcube, Verkami o
l'IESE.
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AVUI ÉS NOTÍCIA

Primera entrevista de Puigdemont amb la
cap de l'oposició

Rajoy: "Rita Barberá no l'han cridada a declarar ni l'han detinguda, està absolutament
neta"

Els detinguts per presumpta corrupció al PP
valencià comencen avui a declarar

EL MÉS VIST

1

Un autobús de Santa Coloma de Gramenet s'encasta contra una parada de metro

2

Els cotxes cremats prop del Park Güell s'han incendiat de manera accidental

3

10 euros de comissió per una transferència de 10 euros: un vídeo denúncia viral

4

La llei de canvi climàtic crearà un impost als vehicles més contaminants

5

Mor una nena de 17 mesos a qui van llançar per la finestra a Vitòria

SONS DEL DIA





Avançament: Corrupció al País Valencià, l'"operació Taula" vista pel "Memòria
setmanal"

Investigadors de la UOC creen un programa per detectar el plagi
Una nova estratègia terapèutica contra el càncer amb menys efectes
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