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La Fundació Catalunya Cultura, ha presentat a la Diputació de Lleida el nou
Programa IMPULSA CULTURA , un programa que pretén formar projectes culturals
amb la finalitat d’enriquir-los i acostar-los al sector empresarial.
La Fundació
Catalunya
Cultura,
institució que
s’encarrega de
crear sinergies
entre el sector
empresarial i el
cultural, ha
presentat
aquest dijous a
la Diputació de
Lleida el nou
Programa
IMPULSA
CULTURA (PIC),
un programa que pretén formar projectes culturals amb la finalitat d’enriquir-los i acostar-los
al sector empresarial.
EL Programa IMPULSA CULTURA és un pla de formació i acompanyament gratuït que la
Fundació Catalunya Cultura ofereix anualment a projectes culturals d’arreu del territori.
El PIC proporciona eines i capacita els projectes culturals amb continguts de valor a través
d’un heterogeni professorat amb distingides trajectòries professionals i el Know-how de la
indústria cultural. El programa incideix també en la necessitat d’atraure l’interès de les
empreses, facilitant així l’accés del sector cultural al finançament privat.
L’objectiu del PIC és treballar amb les persones participants aquells aspectes clau que les
ajudarà a impulsar el seu projecte, desenvolupant de manera integral la seva estratègia per
esdevenir més sostenibles.  
La Fundació Catalunya Cultura va obrir ahir el període d’inscripcions que finalitzarà el pròxim
5 d’abril. Es poden consultar les bases del programa al nou web de la Fundació Catalunya
Cultura.

Sindiquem
tots els
nostres
continguts:

Totes les
notícies
Notícies locals
Notícies
comarcals
Notícies
esportives
Notícies
agrícoles
Altres notícies
Agenda de
Balaguer
Agenda
entitats
Ràdio a la
carta
Carta de
programes

Concursos:

http://www.radiobalaguer.cat/portal/131/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=23339[19/03/2019 9:37:16]

Ràdio Balaguer - La Fundació Catalunya Cultura, ha presentat a la Diputació de Lleida el nou Programa IMPULSA CULTURA , un programa que pretén forma...

Altres notícies
»La conferencia a càrrec de la consellera Àngels Chacon "Nous elements de competitivitat de
les empreses" prevista per aquest dijous dia 21, ha quedat ajornada per motius d’agenda de la
consellera
»En Lluis Pijuan del Club Esportiu Natació Balaguer, campió de Catalunya Master de llarga
distancia
»Aquest diumenge s'ha obert al públic l'Espai Portolà a l'antiga rectoria de Santa Maria. Acull
una exposició centrada en la figura de Gaspar de Portolà, militar del segle XVIII de família
balaguerina i primer governador de Califòrnia
»L'alcalde de Balaguer assisteix al Parlament de Catalunya a la signatura del Pacte contra la
segregació escolar, un pacte que promou la corresponsabilitat dels diferents actors que
intervenen a l'hora de combatre aquest fenomen.
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El més vist la
darrera setmana:

»El dissabte 23 tindrà lloc el Pregó de Setmana Santa de Balaguer, a càrrec de José Manuel
Gómez, a l'església de Sant Josep a les 8 del vespre.
»L'associació Dóna Pas torna a organitzar el Mercat del Vell a Balaguer. El
»Entre el dilluns 18 de març i el divendres 5 d’abril quedarà interromput el servei de trens
entre les estacions de Balaguer i La Pobla de Segur de la línia Lleida-La Pobla per
manteniment d’una unitat de tren
»Prop de 200 corredors han participat aquest diumenge en la 22a edició de la Diada Atlètica
de Balaguer.
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»Balaguer obre al públic l'Espai Portolà a l'antiga rectoria de l'església de Santa Maria.
»El Teatre Municipal de Balaguer acull aquest diumenge l'acte de celebració de l’aniversari de
les dues llars d'infants municipal. Es projectarà un vídeo amb un recull d’imatges i es podrà
veure l'obra 'Akäshia, el viatge de la llum'

millora entre el
carrer Santa Maria
i el carrer Escala

»L’Associació Chabab al Amal, de Joves Musulmans convoca per avui dissabte 16 de març una
concentració de rebuig a l'atac terrorista a dues mesquites de Nova Zelanda. Es farà a les 8 del
vespre a la plaça del Mercadal
»Aquest diumenge s'obre al públic l'Espai Portolà. L'espai, situat a l'antiga rectoria de
l'església de Santa Maria, acollirà una exposició centrada en la figura de Gaspar de Portolà,
militar del segle XVIII de família balaguerina
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Recentment s'ha
incorporat una
nova empresa al
CEI de Balaguer.
Es tracta de la
firma
Incom4corp, que
ocupa un nou
espai a la zona de
coworking

