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Patrocini de la Quinzena de la Cultura a TV3 i Catalunya Ràdio

MANRESA, 16 d’abril de 2021. Un dels valors de Mutuacat és el catalanisme, que implica defensar i
fomentar la cultura catalana. No és estrany, doncs, que aquesta primavera la nostra entitat hagi optat per
col·laborar amb la Quinzena de la Cultura a TV3 i Catalunya Ràdio. Aquesta que començarà el proper 19
d’abril i s’allargarà fins al 2 de maig.

Durant aquests 15 dies la programació de TV3, canal 33, Super3 i Catalunya Ràdio es centrarà a impulsar
la cultura. La primera setmana es dedicarà a Sant Jordi i la segona, al teatre, circ, màgia… També
podreu seguir la campanya per les xarxes socials amb el hashtag #ImpulsemCultura.

La Quinzena finalitzarà amb el programa especial Operació Cultura, que s’emetrà el diumenge 2 de maig
a les 18:00h.

La promoció de la cultura forma part habitual de la programació dels canals de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals. De fet, segons mandat del Parlament, forma part de la seva missió. Ara bé cal
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entendre accions com la Quinzena dins del context de la pandèmia, ja les mesures restrictives i de
prevenció han perjudicat greument el sector cultural del nostre país.

Per això, Mutuacat que considera que la cultura és un bé essencial, col·labora amb el seu patrocini en la
iniciativa,  juntament amb les empreses integrants de la plataforma Fes el Canvi.

Ara, més que mai, cal promoure el retorn de la ciutadania als actes culturals que la covid ens havia robat,
seguint totes les mesures de seguretat necessàries. Per tant, hem de fer nostre l’eslògan “Impulsem la
cultura” .

Mutuacat és una organització social amb un model econòmic col·laboratiu que des de 1969 ofereix assegurances
d’assistència sanitària i de prestacions econòmiques amb l’objectiu de contribuir al benestar i a la qualitat de vida de la
societat catalana.
Som una entitat sense ànim de lucre, revertim els beneficis en la societat catalana i ens mantenim fidels als valors de
l’autosuficiència, i l’autogestió. Som així perquè ens vam fundar com a mutualitat de previsió social i continuem creient en
els valors del mutualisme.
Som arreu de Catalunya, amb oficina central a Manresa i delegacions a Vic, Girona i Barcelona, però amb metges a tot
l’estat.

https://feselcanvi.cat/

