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Apropa Cultura és un programa socioeducatiu sorgit dels equipaments culturals amb el 
suport dels departaments de benestar de les administracions públiques i de l’Obra Social de 
”La Caixa”, adreçat a centres socials que treballen amb col·lectius especialment vulne-
rables i que centren els seus projectes en la promoció de la inclusió social i en la millora 
de la qualitat de vida de les persones. 

És una finestra única de reserves que ofereix la possibilitat d’assistir als millors equipa-
ments culturals de les poblacions participants, en un entorn normalitzat que els permet gau-
dir d’espectacles, visites a exposicions i activitats participatives. Apropa Cultura es comple-
menta amb sessions de presentació de les programacions i cursos de formació artística 
per als professionals de l’acció social i educativa. 

Què és Apropa Cultura?

Amb el suport de:
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direcció: julio manrique direcció: borja sitjà
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A qui s’adreça?
A centres i entitats de l’àmbit social

A) Associacions, institucions i centres que treballen amb persones sense 
recursos i amb dificultats d’integració social (Tarifa Apropa mínima):

Les que donen serveis a usuaris dels següents àmbits socials: discapacitat, salut mental, 
exclusió i aïllament social, pobresa, risc, violència de gènere i familiar, drogodependències 
i altres addiccions, VIH/SIDA, presons, delinqüència juvenil, gent gran, atur, sense llar i 
immigrants nouvinguts.

Per sol·licitar espectacles, el grup mínim serà de 5 persones, i el preu màxim per persona 
serà de 3 euros (també per als educadors i acompanyants).

B) Altres associacions de l’àmbit social i /o de la salut (Tarifa Apropa reduïda):   

Entitats de persones amb discapacitat sensorial, centres especials de treball, associacions 
de malalties cròniques, de familiars (lligades a síndromes o malalties)...

Per sol·licitar espectacles, el grup mínim serà de 10 persones, i el preu serà reduït respecte 
a la tarifa normal.

Com participar en el programa Apropa Cultura?
Registreu-vos-hi i comenceu a rebre’n les comunicacions

1. En primer lloc, cal registrar el centre social a través de la pàgina web d’Apropa Cultura 
www.apropacultura.cat i triar un responsable coordinador amb Apropa Cultura, així 
com altres persones de l’organització que vulguin estar en còpia de les comunicacions 
que s’envien.

2. Seguidament, Apropa Cultura valida la seva adequació com a destinataris del programa 
i envia un correu electrònic de verificació. Es comunica per correu electrònic tota la 
informació que fa referència a les setmanes en què cal fer les sol·licituds, les sessions de 
presentació de programació, novetats relatives a activitats i exposicions, així com totes 
les notícies relacionades amb formació.  

3. El coordinador de lleure del centre social reserva els espectacles, les visites i 
activitats, així com les places, via on line. Quant als espectacles, caldrà fer-ho durant 
la setmana de sol·licituds. Les visites i activitats participatives es poden reservar en 
qualsevol moment de la temporada.

4. Un cop realitzada la reserva, rebreu un correu electrònic amb el codi de la sol·licitud  
i el procediment de pagament i/o les instruccions per confirmar la reserva. 



Oferta d’espectacles 
i sessions de presentació de les programacions  

Periòdicament, a través del portal www.apropacultura.cat, s’ofereixen una gran diversitat 
d’espectacles de música, teatre i dansa de la programació habitual de teatres i auditoris en 
horaris de matí, tarda i nit. Els espectacles de cada convocatòria podran ser consultats al 
web des de quinze dies abans de la setmana de sol·licitud on line. 

Prèviament a la setmana de sol·licitud, s’organitzen sessions de presentació de la progra-
mació a les diferents localitats participants, en les quals els responsables de programació 
presenten als centres socials els espectacles de la convocatòria per ajudar a fer-ne 
una bona tria.

També podreu gaudir de les activitats participatives que organitzen els teatres i auditoris, 
adreçades a col·lectius específics o al públic general. Consulteu la programació al web i 
entreu a l’apartat “Activitats Participatives”.

Presentacions de la programació a cada població prèvia a les 
setmanes de sol·licitud
Consulteu el calendari de sessions al web www.apropacultura.cat.

Setmanes de sol·licitud on line d’espectacles
Calendari temporada 2014 ı 2015
Espectacles de totes les poblacions (excepte Barcelona ciutat)
Del 22 al 28 de setembre de 2014: espectacles entre l’octubre de 2014 i el gener de 2015.
Del 26 de gener a l’1 de febrer de 2015: espectacles entre el febrer i el juliol de 2015.

Espectacles de Barcelona ciutat
Del 22 al 28 de setembre de 2014: espectacles entre l’octubre i el desembre de 2014.
Del 15 al 21 de desembre de 2014: espectacles entre el gener i el març de 2015.
Del 16 al 22 de març de 2015: espectacles entre l’abril i el juliol de 2015.
Del 15 al 21 de juny de 2015: espectacles d’estiu 2015.

Assistència a espectacles



Visites a exposicions i activitats participatives

A través del portal web s’ofereix un ampli ventall de visites lliures, visites comentades i 
tallers a l’entorn de les diferents exposicions de la programació dels museus que formen 
part d’Apropa Cultura. El personal dels museus us aproparà les exposicions d’una manera 
accessible i amena, adaptada a les necessitats dels diferents col·lectius. També s’ofereix 
la possibilitat de participar en una visita adreçada al públic en general.

Els centres socials assignats a la tarifa mínima podran gaudir d’un preu màxim de 3 € per 
persona i els assignats a la tarifa reduïda podran accedir-hi amb preus reduïts.   

Dues vegades a l’any s’organitzen sessions de presentació de la programació dels mu-
seus, en què els responsables presenten als centres socials les exposicions i activitats que 
s’hi ofereixen. Consulteu el calendari de les sessions de presentació de la programació al 
web www.apropacultura.cat

Per realitzar visites i activitats a les exposicions, les sol·licituds es poden fer en qualse-
vol moment de l’any, sempre en funció de la disponibilitat i de l’oferta publicades al web 
d’Apropa Cultura. 

També podreu gaudir de les activitats participatives que organitzen els museus, adreça-
des a col·lectius específics, al públic general o familiar.



Per tercer any, Apropa Cultura organitza el curs Educa amb l’Art per afavorir la presència 
del teatre, la música, la dansa, les arts plàstiques i visuals en la vida quotidiana de les 
persones i dels col·lectius. El curs s’adreça a educadors socials, terapeutes, integradors, 
coordinadors, tècnics, monitors i cuidadors sense coneixements artístics específics. 

Programa 2014-15: L’Art com a generador de benestar i alegria

Totes les sessions treballaran a partir de marcs teòrics, per facilitar la comprensió 
de la matèria; vivències personals, per a l’experimentació individual, i metodologies 
pràctiques per aprendre a aplicar-ho en els diferents col·lectius.  

Inscripcions: 

Poden fer-se per sessió o per curs complet. Imprescindible ser treballador en actiu d’un 
centre registrat a Apropa Cultura de Tarifa Apropa Mínima. Places limitades.   

Més informació i inscripcions a partir del 18 de setembre a www.apropacultura.cat.

Preu: 

5€ per sessió

Es facilitaran diplomes d’extensió universitària per als professionals que hagin participat al menys 
a 7 de les 9 sessions.

Educa amb l’Art 14/15 
Curs d’arts escèniques, música, arts plàstiques i 
visuals per a professionals de l’acció social i educativa

Organitzat per: Amb la cerificació de: Amb la col·laboració de:

Formació adreçada a educadors

 11 d’octubre Música coral Palau de la Música Catalana

 25 d’octubre Arts plàstiques i visuals Museu Nacional d’Art de Catalunya

 15 de novembre Arts plàstiques i visuals CaixaForum Barcelona

 24 de gener  Teatre Teatre Lliure

 21 de febrer  Arts plàstiques i visuals Museu Picasso

 7 de març  Dansa Mercat de les Flors

 21 de març  Arts plàstiques i visuals MACBA

 18 d'abril  Música L’Auditori

 9 de maig  Teatre Teatre Nacional de Catalunya

Horari: dissabtes de 10h a 14h
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Volem garantir que la sortida sigui un èxit i aconseguir que les persones gaudeixin al màxim. 
Per això posem a l’abast dels centres socials els instruments necessaris per assolir-ho.

Assessorament i tracte personalitzat
Cada teatre, auditori i museu adherit a Apropa Cultura destina una persona de contacte amb 
els centres socials que podrà fer un assessorament personalitzat per telèfon o correu electrònic 
(consulteu l’apartat “Contacte” del web).

Preparació de la sortida per garantir un màxim gaudi de l’experiència
Al web trobareu informació sobre l’espai, els artistes, el programa, etc.

Sessions de presentació de la programació a cada localitat
Per tal d’ajudar a fer la millor tria possible, els programadors expliquen als centres socials els 
diferents espectacles i les activitats que s’ofereixen. 

Acollida, accessibilitat i ubicació dins la sala
Trobareu les característiques d’accessibilitat de cada espai al web. 

Compartir l’experiència al web

L’endemà de cada visita enviem per correu electrònic una breu enquesta perquè valoreu la sorti-
da, compartiu l’experiència al web i, alhora, ens ajudeu a millorar. 

Contacte
El vostre contacte de cada auditori, teatre, museu, sala, festival:      
www.apropacultura.cat/contacte.aspx

Apropa Cultura. Lepant,150. 08013 Barcelona. apropa@apropacultura.cat
Sonia Gainza, Direcció. Tel. 93 247 93 00 ext. 328

Claudia Torner, Coordinació tècnica. Tel. 93 247 93 00 ext. 469

Una experiència completa


