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La Fundació Catalunya Cultura selecciona 10
projectes finalistes per optar al Premi IMPULSA
CULTURA 2020 dotat amb 10.000 euros

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
El conjunt de projectes formen part de la #ComunitatIMPULSA, que els
dóna eines formatives i gratuïtes per ser més eficients i sostenibles
Els 10 seleccionats, a més, disposaran de formació a mida i l’oportunitat
de presentar el seu projecte en públic i optaran al Premi IMPULSA
CULTURA 2020
L’edició d’aquest any destaca pel gran nombre de projectes de l’àmbit
educatiu, que generen un impacte en la societat a mig-llarg termini

La Fundació Catalunya Cultura ha donat a conèixer el nom dels 10 projectes finalistes
seleccionats per passar a la darrera 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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Un programa formatiu i d’assessorament gratuït
Els 10 projectes seleccionats rebran assessorament personalitzat i presentaran els seus
projectes a l’acte de cloenda del Programa IMPULSA CULTURA el proper mes
d’octubre, optant 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 10 PROJECTES CULTURALS SELECCIONATS SÓN:
Horagai
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

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
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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

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

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
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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

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

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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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

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

#ComunitatIMPULSA
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