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La Fundació Catalunya Cultura crea el programa Impulsa Cultura i
anuncia un premi
El programa està basat en un pla de formació que ofereix de manera gratuïta a projectes culturals

No más muertes de niños
La violencia contra la infancia
es un problema real.

ÚLTIMES NOTÍCIES
Per: Europa Press
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11:39 [VÍDEO] La manipulació del

discurs del PP contra Catalunya,
retratat en vint segons
Sense anuncis

Favorit
11:09 Els diputats d’ERC es reuneixen

a Ginebra amb Rovira i Comín

La Fundació Catalunya Cultura ha creat el Programa Impulsa Cultura, i ha anunciat
la creació d’un premi per distingir les iniciatives d’excel·lència relacionades amb el
programa, ha informat avui en un comunicat.
El programa està basat en un pla de formació i acompanyament que ofereix la
fundació anualment i de manera gratuïta a projectes culturals de tot el territori amb
la nalitat d’ajudar a impulsar el seu projecte i desenvolupant de manera integral la
seva estratègia.

11:05 Colau es reunirà a Roma amb

batlles italians i espanyols per a
tractar la crisi humanitària de la
Mediterrània
11:04 La inquietant semblança d’un

editorial de l’ABC d’ahir amb un altre
del 1935
10:15 Sánchez i Iglesias es van reunir

dimecres en plena polèmica pel
mitjancer
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‘Diari d’un judici polític’, per Josep Casulleras
Rebeu cada dia al vostre correu la crònica i l’anàlisi de tot allò que

Subscriure-m'hi

10:02 L’ACA desaconsella la celebració

del Doctor Music a Escalarre, però
l’organització con a que aconseguirà
el permís

passa al Tribunal Suprem espanyol

A més, vol proporcionar eines i capacitar els projectes culturals per atreure l’interès
de les empreses i facilitar l’accés del sector cultural al nançament privat.

09:39 Neonazis i feixistes assistiran a

la manifestació de Rivera i Casado
contra el diàleg
07:00 Les portades: ‘La crisi del

relator revifa la revolta interna al
PSOE’ i ‘Espanya, immòbil davant la
pederàstia en l’església’

Ajudeu VilaWeb, fent-vos subscriptors

06:00 Les bandes musicals de

Si podeu llegir VilaWeb és perquè milers de persones en són subscriptors i

Catalunya actuaran a l’Alguer per
segellar una col·laboració entre
ambdós territoris

fan possible que la feina de la redacció arribe a les vostres pantalles.
Vosaltres podeu unir-vos-hi també i fer, amb el vostre compromís, que
aquest diari siga més lliure i independent encara. Perquè és molt difícil de
sostenir un esforç editorial del nivell de VilaWeb, únicament amb la
publicitat.
Vicent Partal
Director de VilaWeb
Vull subscriure-m'hi

Comentaris
Els subscriptors de VilaWeb poden comentar aquesta notícia, o bé llegir els
comentaris que hi han fet els altres subscriptors i debatre-la amb ells , clicant ací.
Si encara no sou subscriptors, us en podeu fer clicant ací. Entre més avantatges,
podreu participar en els debats a la Xarxa VilaWeb, rebreu cada vespre el VilaWeb
Paper, podreu llegir en exclusiva les notícies de l'endemà i accedir a més serveis i
avantatges especials. Més informació sobre tots els serveis de la subscripció a
VilaWeb, clicant ací.

Continguts Patrocinats

Estava a punt de casar-se i va descobrir una curiosa notícia...
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