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Acte de signatura

ImpeVic i ACVIC signen un
conveni de col!laboració
dimecres 11 de maig de 2011 18:08h

VViicc, | El president de l’ImpeVic i segon tinent
d’alcalde, Josep Burgaya, i el director del Centre
d’Arts Contemporànies (ACVIC), Ramon Parramon,
han signat aquest dimecres, un conveni de
col·laboració entre les dues entitats per tal de
portar a terme la posada en marxa del Viver de
Projectes (VP) en el marc del Programa LAB,
impulsat pel ACVIC.

El VP és una plataforma que neix amb la voluntat
de promoure el foment de projectes creatius
aplicats a l’espai social des de la perspectiva de la
innovació i l‘ús de les noves tecnologies,
incentivant als creadors a endegar projectes a
través de l’autogestió, la cerca d’oportunitats en el
context de la societat del coneixement i la
possibilitat de portar a terme projectes que tinguin
una incidència en l’espai social.

En aquest sentit, aquest acord de col·laboració
pretén estimular als creadors i emprenedors
emergents per tal que puguin iniciar projectes i
donar visibilitat a col·lectius o persones que
treballen en el territori en el context de la cultura i
l’economia creativa. Així mateix, el VP vol fomentar
la relació entre aquests creadors per tal d’estimular
la relació entre ells i promoure l’autoaprenentatge i
l’autogestió de nous projectes.

Aquest conveni també permetrà que ACVIC pugui
utilitzar el Centre d’Integració Tecnològica (VIT)
recolzant d’aquesta manera una iniciativa que
incorpora en les seves actuacions, la utilització de
les noves tecnologies, la innovació de manera
aplicada i el foment de l’emprenedoria.
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La Universitat de Vic va inaugurar aquest dimarts
l’exposició “En tens ganes, col·labora-hi!”
dimecres 11 de maig, a les 17:58h
El grup de teatre eSseLa portarà l’obra “El Poble”
de Miquel Martí i Pol a Granollers
dimecres 11 de maig, a les 17:57h
AVV porta al Parlament una proposta de resolució
pel cas de l’accés de l’Eix Tranversal al polígon de
St. Julià
dilluns 9 de maig, a les 11:15h
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