ELS 10 PROJECTES CULTURALS QUE OPTEN AL PREMI
IMPULSA CULTURA 2020 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/

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.
1

Àmbit
Barcelona
Web
https://llegirabansdecurar.cat/

Aupa Strings
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
https://noemiosoriodanza.com/festival-flamengi/

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

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
https://cinemalliure.com/

Institute of Arts Barcelona
Descripció
Comunitat acadèmica internacional d’artistes que promou la innovació,
l’experimentació i la investigació.
Àmbit
Barcelona
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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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