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La Fundació Catalunya Cultura selecciona 30
projectes per continuar el Programa IMPULSA
CULTURA 2020 de formació i acompanyament
gratuït a iniciatives culturals
Enguany, a causa de la Covid-19, la Fundació va obrir la primera fase
formativa en format webinar a tots els projectes inscrits, un total de 60
Aquesta edició ha comptat amb un 50% més d’inscrits que l’anterior
Els 30 projectes seleccionats es troben repartits per tot el territori català:
4 arreu de Catalunya, 20 a la província de Barcelona, 5 a la de Girona, 4 a
la de Lleida i 2 a la de Tarragona
L’edició 2020 destaca pel gran nombre de projectes de l’àmbit educatiu,
que generen un impacte en la societat a mig-llarg termini
Aquesta nova fase permetrà als projectes rebre un acompanyament
personalitzat que millori la seva proposta de valor i sostenibilitat
El projecte guanyador rebrà el Premi IMPULSA CULTURA de 10.000 euros
Avui la Fundació Catalunya Cultura ha donat a conèixer el nom dels 30 projectes
seleccionats per passar a la segona fase del Programa IMPULSA CULTURA 2020, un pla
de formació i acompanyament que la fundació ofereix anualment de forma gratuïta a
projectes culturals que tenen la seu o desenvolupen la seva activitat a Catalunya.
L’objectiu del programa és proporcionar eines als projectes culturals que els ajudi a
desenvolupar de manera integral la seva estratègia per esdevenir més sostenibles i,
alhora, els permeti capacitar-se en la cerca de finançament privat.
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Davant la situació extraordinària provocada per la pandèmia Covid-19, i amb la
voluntat de contribuir socialment i ajudar al màxim de projectes possibles, la Fundació
Catalunya Cultura va acceptar a la totalitat dels projectes culturals que van presentar
la seva candidatura per participar en la primera fase del Programa IMPULSA CULTURA
2020. Un total de 60.
D’aquesta manera, entre el 12 de maig i el 12 de juny, i a
través de 10 sessions virtuals de 2 hores, diferents
membres de 60 projectes han pogut formar-se amb
diferents professionals en actiu en: Estratègia financera
(design thinking), Impacte social (teoria del canvi), Gestió
d’equips i lideratge, Estratègia de comunicació:
storytelling, pitch elevator, Públics: fidelització, creació
de comunitats, Proposta de valor i Estratègia en captació
de fons.

Captura de pantalla d’una de les sessions formatives
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Un programa formatiu i d’assessorament gratuït
Els 30 projectes seleccionats per un Comitè d’Avaluació d’experts comptaran, a partir
de setembre, amb un primer acompanyament col·lectiu i, després, rebran
assessorament personalitzat. Més endavant, d’aquests 30 projectes 10 seran els
finalistes que es presentaran a la V Edició IMPULSA i optaran al Premi IMPULSA
CULTURA 2020 dotat amb 10.000 euros.
El programa IMPULSA CULTURA és una de les línies d’actuació de la Fundació
Catalunya Cultura, una entitat que neix per a crear aliances entre el món cultural i el
món empresarial i treballa per incentivar el mecenatge cultural.

ELS 30 PROJECTES CULTURALS QUE CONTINUEN AL
PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020 SÓN:
(endreçats per ordre alfabètic)

Africa Moment
Descripció
Africa Moment és la primera trobada internacional d'arts escèniques de l'Àfrica
contemporània creada a Espanya.
Àmbit territorial
Barcelona
Web
http://www.africamoment.org

Ajo, el cocinillas con Bolseta
Descripció
Tallers per a famílies sobre consum i alimentació sostenible.
Àmbit
Barcelona
Web
http://www.somoslibros.es
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Art Singular
Descripció
Promoure i donar visibilitat a l’art realitzat per persones amb
malaltia mental, diversitat funcional o col·lectius en risc
d’exclusió.
Àmbit
Catalunya
Web
https://aalba.cat

Assilvestrar-se
Descripció
Crear i generar un espai social al barri en forma de jardí inventat on
tinguin lloc un cicle de concerts i propiciar debat i la reflexió al
voltant de la dialèctica entre natura i cultura.
Àmbit
Barcelona

Aupa Quartet:
Descripció
Creació musical on els instruments de corda enriqueixen les convencions
clàssiques a partir de la composició pròpia, la improvisació, la
interpretació i la pedagogia.
Àmbit
Catalunya
Web
http://www.aupaquartet.com

4

Brollador
Descripció
Una plataforma que apropa les arts vives i la dansa contemporània catalana amb una
programació escènica reduïda.
Àmbit
Catalunya
Web
http://granerbcn.cat/en/projects/aguablanda

Cap al Cel
Descripció
Instal·lació cinètica, interactiva i performativa on dues màquines guiades
per un AI (Intel·ligència Artificial) dibuixen constantment una cartografia
de línies tant digitalment com sobre el paper. El resultat és la creació d'un
camí entre la Terra i el Cel evitant tots els satèl·lits i la brossa espacial que
ens envolten.
Àmbit
Barcelona
Web
http://in-dialog.com/html_pages/HomePage.html

Cinema Lliure 2020
Descripció
Paraigua d’iniciatives que sumen forces per impulsar el cinema
alternatiu de qualitat a Catalunya i a territoris veïns durant tot l’any.
Àmbit
Barcelona, Girona i Lleida
Web: http://cinemalliure.com
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El joc de la innocència
Descripció
Investigació impulsada pel Museu del Joguet sobre els jocs i els
joguets des d'una perspectiva de gènere.
Àmbit
Girona
Web
https://www.mjc.cat

Festival Flamengi
Descripció
Un festival de proximitat que neix de la necessitat de portar el
flamenc a diferents barris de Girona.
Àmbit
Girona
Web
http://www.flamengifestival.com

Festival Nits de Cinema Oriental
Descripció
Festival de cinema amb gran impacte social pel treball fet amb
la comunitat d’origen asiàtic resident a Vic i a la comarca
d’Osona.
Àmbit
Barcelona
Web
http://cinemaoriental.com
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Gargar Festival de Murals i Art Rural
Descripció
Festival per difondre la cultura artística al món rural, a través de la unió de
muralisme i música amb tallers d’altres disciplines artístiques.
Àmbit
Lleida
Web
http://www.gargarfestival.com

Horogai
Descripció
Formació en cinema per als nois i noies tutelats/des per la Generalitat de Catalunya, de
14 a 18 anys, per brindar suport educatiu i formatiu en la seva transició a la majoria
d’edat i posar-los en relació amb altres col·lectius.
Àmbit
Barcelona
Web
https://www.laselva.coop/move

Institute of Arts Barcelona
Descripció
Comunitat acadèmica internacional d’artistes que promou la innovació,
l’experimentació i la investigació.
Àmbit
Barcelona
Web
https://www.iabarcelona.com

7

La Destil·leria. Espai Cultural
Descripció
Un espai reconvertit en pol cultural a Mataró, que treballa per la difusió de l’art i la
cultura, espai de trobada d’artistes, públic i maneres de fer i pensar diverses.
Àmbit
Barcelona
Web
http://destilleria.com

La Terrasseta
Descripció
Festival de 10 dies amb una trentena d’actes gratuïts que pretén
revitalitzar al Parc Saavedra de Tarragona com a celebració de la
cultura, música, teatre, circ, cinema, gastronomia, feminisme, vinils i
art urbà.
Àmbit
Tarragona
Web
https://www.facebook.com/terrassetadesantatecla

Llegir abans de curar
Descripció
Clubs de lectura per a professionals sanitaris, liderats i conduïts per ells mateixos, dins
d’hospitals, centres sociosanitaris i centres d'atenció primària de tot Catalunya.
Àmbit
Barcelona
Web
http://www.llegirabansdecurar.cat
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Lúdica
Descripció
Revista cultural sobre videojocs amb la mirada posada en l'enorme
creixement d’aquesta indústria a Catalunya.
Àmbit
Catalunya
Web
https://ludica.cat

Lumínic. Festival de Fotografia de Sant Cugat
Descripció
Exposició, tallers i promoció de la cultura fotogràfica. Especialitzat
en difondre la fotografia d’autor.
Àmbit
Barcelona
Web
www.luminicfestival.com

Museu dels Camins
Descripció
Museu a l’aire lliure que pretén recuperar i preservar la xarxa de camins antics de la
Vall de Siarb per tal de connectar, articular, potenciar i divulgar el llegat històric i
natural de la vall.
Àmbit
Lleida
Web
http://www.refugivalldesiarb.com
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Nau Arcàdia. Espai de simbiosi
Descripció
Unió d’artistes de diferents disciplines per crear un espai de
simbiosi artística, d’experimentació, producció i exhibició.
Àmbit
Barcelona
Web
https://silosenomecuelgo.wixsite.com/silosenomecuelgo

Nilak
Descripció
Projecte social i cultural que apropa les arts escèniques contemporànies a comarques
catalanes que no tenen cap teatre. Un espai escènic itinerant, especialment del circ.
Àmbit
Barcelona, Tarragona i Lleida
Web
https://www.ultimvals.com/nilak-circ-teatre-itinerant

Ningú és un zombi:
Descripció
Comèdia dramàtica en format musical, basada en la novel·la
de Jordi Folck i dramatitzada per ell mateix. Un cant a
l'amistat i a la tolerància rere una història d’assetjament
escolar.
Àmbit
Barcelona i Girona
Web
https://www.facebook.com/ninguesunzombi
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Núvol
Descripció
Digital i revista cultural que cobreix l'actualitat cultural del país amb voluntat de
comunicar i cohesionar el sector.
Àmbit
Barcelona
Web
https://www.nuvol.com

Party Family. Festival d’Art i Innovació
Descripció
Una plataforma de continguts per a connectar a les famílies a
través de les humanitats, l’art i la innovació.
Àmbit
Barcelona
Web
http://partyfamily.es

Reacciona
Descripció
Projecte educatiu adreçat a joves de 3r i 4t d'ESO amb l'objectiu
d'educar sobre temàtiques de drets humans, cultura de pau,
sostenibilitat i igualtat de gènere, a través de la realització d'un
curtmetratge escrit, dirigit, rodat, interpretat i muntat per l’alumnat.
Àmbit
Barcelona
Web
http://www.tallerdecinema.com
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Reperkutim
Descripció
Projecte cultural i comunitari que utilitza la batucada com a eina de gestió de la
diversitat i transformació social i que treballa amb persones amb discapacitat i/o
diversitat funcional, persones amb algun trastorn de salut mental, dones i joves en
situació de risc de vulnerabilitat social, persones migrants i veïns i veïnes de la ciutat.
Àmbit
Barcelona
Web
http://www.reperkutim.org

Ritme i Compromís
Descripció
Projecte d'acció social dut a terme per ballarins i ballarines
professionals, que a través d’un programa d’actuacions i tallers
comunitaris millora la qualitat de vida de persones en risc d'exclusió
social.
Àmbit
Barcelona
Web
www.ritmeicompromis.org

TEMA (Taller Musicals Avinyó)
Descripció
Projecte pedagògic i musical destinat a nadons, futurs
pares i mares, infants i preadolescents que comencen a tocar un instrument.
Àmbit
Barcelona
Web
http://www.tallersmusicalsavinyo.com
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Terra Gollut
Descripció
Certamen cinema compromès per la transformació social que se celebra a poblacions
petites i rurals on no arriben propostes culturals d’aquest tipus i també a espectadors
que no tenen accés a la cultura; amb necessitats socials o humanitàries.
El seu origen és un reconeixement als nans Golluts de Ribes. Una comunitat que va ser
discriminada fins a la seva desaparició a mitjans del segle XX.
Àmbit
Girona
Web
http://www.terragollut.com

#ComunitatIMPULSA

Yolanda Viñals Verdes, premsa i comunicació
comunicacio@fundaciocatalunyacultura.cat
www.fundaciocatalunyacultura.cat
606579165
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