
Polítiques
culturals,
estratègies i
cooperació
Alba Colombo
Taína López Cruz
Alfons Martinell
 
PID_00147954



© FUOC • PID_00147954 Polítiques culturals, estratègies i cooperació

Alba Colombo Taína López Cruz Alfons Martinell

Professora dels Estudis d'Arts i Hu-
manitats de la UOC. Té el màster
oficial de la Societat de la informa-
ció de la UOC, el postgrau de Direc-
ció i gestió d'institucions, empreses i
plataformes culturals de la UPF, i és
llicenciada en Història de l'Art per la
UAB. Actualment, fa el doctorat de
Gestió i Administració de Polítiques
Socials i Culturals a la UDG. És co-
directora de la línia editorial Acción
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