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El president de la Generalitat, José Montilla, ha animat avui artistes, creadors i professionals de la cultura a demostrar el
potencial de la cultura catalana en un moment de crisi econòmica com l'actual.

demostrar el seu potencial
Restes d'una font monumental a la vila
romana de Sarrià de Ter
Cultura dóna suport al centenari de la segona
estada de Picasso a Horta
"Nova York i la Guerra Civil" s'inaugura amb la
presència d'exbrigadistes

En el seu discurs en l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de
Cultura, que atorga la Generalitat, Montilla ha assegurat: "Quan
les coses es posen difícils, hem de demostrar la nostra força, el
nostre enginy i la nostra capacitat de superació de l'adversitat".

Stoner venç a Xest i Pedrosa acaba segon
'Tres14' se centra en les hormones
Detinguda a Sitges una parella dels EUA per
un frau hipotecari milionari
Càritas Barcelona va atendre fins a setembre
a més persones que en tot 2007
Els Premis Nacionals de Cultura 2008, a
Manresa

"Aquest ha de ser el nostre objectiu. D'aquest període hem de
treure l'enfortiment de la nostra cultura, i per aconseguir aquest objectiu vostès són fonamentals",
ha dit Montilla als premiats aquest any.

Francesc Casadesús, el grup mallorquí Antònia Font i Salvador Sunyer han estat alguns dels

Antoni Bassas va dir “no” a tres condicions i
adéu a 600.000 euros anuals
Solbes comença les negociacions del nou
finançament autonòmic
CDC aposta per la renovació i l’ampliació de la
pluralitat
Monti proposarà soterrar part de la MAT
Els gruistes amenacen amb vagues a l'estiu

guardonats aquesta nit en les modalitats de dansa, música i teatre, respectivament. L'acte s'ha
celebrat al teatre Kursaal de Manresa (Bages) i precisament Montilla ha recordat un discurs de
l'expresident Francesc Macià en aquest mateix auditori en què va comminar els mestres a elevar la
cultura del poble. En aquest sentit, Montilla va afegir que la gent que es dediqui al la cultura també
són mestres, "mestres de vida".

"Les paraules de Macià són ben actuals. Perquè, per elevar la cultura catalana, necessitem la
implicació activa dels creadors", ha subratllat el president.
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