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blic, inversors i els membres del jurat que atorgarà el premi a la «proposta més innovadora». El termini d'inscripcions ﬁnalitza el 14 de
novembre.
L'objectiu de l'esdeveniment és
detectar nous talents que basen les
seves startups en la indústria del
teatre, la dansa o el circ.
Els projectes ﬁnalistes presentaran les seves propostes en format
elevator pitch: cada un d'ells disposa d'un màxim de 10 minuts per
destacar les línies generals i els
punts forts del seu projecte.
Tots els assistents podran gaudir d'una sessió de networking
amb inversors i professionals.

Manuel Heredia
critica la RAE
per la deﬁnició
de «gitano»
BARCELONA | EFE

L'Assessor de Benestar i Família,
Manuel Heredia, va aﬁrmar ahir
que la Reial Acadèmia Espanyola
(RAE) «no està per la feina i desconeix completament què és ser
gitano», durant les Jornades de
Cultura Gitana.
L'Assessor de la Comunitat Gitana del Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat,
Manuel Heredia, critica la RAE
perquè no retira la cinquena accepció de la paraula «gitano» de
l'última edició del seu diccionari,
en què aquesta paraula apareix assimilada a «trapella», algú que
«procura enganyar algú».
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