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ApropaCulturadedicauna intensa
semanaacolectivosenriesgodeexclusión
Medio centenar de entidades montan 200 actividades culturales con vocación social

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Los 55 equipamientos culturales
que actualmente forman la plata
forma Apropa Cultura han confi
gurado para la semana que viene
una serie de actividades y pro
puestas culturales especiales,
dando forma a la primera Setma
na Apropa Cultura. Teatros, au
ditorios, museos y festivales de
todaCatalunya han unido esfuer
zo y voluntades para ir un paso
más allá en su objetivo, que no es
otroquehacer llegar a la sociedad
la importancia del acceso a la cul
tura para personas con algún tipo
de discapacidad o en situación
social adversa (en privación de li
bertad, inmigrantes, niños y ado
lescentes de centros abiertos,
personas drogodependientes o
mujeres víctimas de violencia de
género).
El resultado es que entre el

próximo lunes y el 1 de noviem
bre, las instituciones implicadas
en la iniciativa–que arrancó en
2006– aumentarán el número de
localidades dedicadas a estos
grupos (a un precio máximo de 3
euros), organizarán encuentros
entre diversos colectivos o talle
res, visitas guiadas y otras activi
dades, algunas de las cuales per

miten que personas discapacita
das –por ejemplo– suban al
escenario.
En total durante la semana que

viene las instituciones implicadas
en la plataforma Apropa Cultura
realizaránmásdedoscientas sali
das culturales por todaCatalunya
con propuestas de teatro,música,
danza, circo y artes visuales. En
tre los implicados se encuentran
L’Auditori –que fue el embrión

del proyecto hace nueve años–
CaixaForum, el Mercat de les
Flors, el Teatre Lliure, el Macba,
el CCCB, el Palau de la Música
Catalana, el Gran Teatre del Li
ceu, el TNC, el grupo Focus, el
Teatre Bartrina deReus, el Audi
tori Barrades de l’Hospitalet, el
Auditori la Mercè de Girona, los
teatros Condal y Villarroel de
Barcelona, la Faràndula de Saba
dell, el Kursaal de Manresa) o el

TeatreAuditori de Sant Cugat.
Además del programa intensi

vo de actividades que se desarro
llará a lo largo de esos siete días,
la Setmana también quiere fun
cionar como una campaña de
sensibilización dirigida a la ciu
dadanía, con“la ideadepoderdar
visibilidad durante una semana a
algo que ocurre todo el año, y
promover de esta manera que
muchos equipamientos cultura
les hagan algo más durante estos
días”, instó Sònia Gainza, direc
tora del programa. Fue ella tam
bién quien destacó ayer durante
la presentación pública de la Set
mana, su vocación educativa, que
vamás allá de facilitar el acceso a
la cultura de aquellos colectivos
vulnerables: “estamos invirtien
do bastante en formación para
que los educadores sociales
aprendan como trabajar en el día
a día con las artes para alcanzar
estos objetivos educativos”.

En otro momento del acto, la
vicepresidenta del Govern y con
sejera de Benestar Social i Famí
lia, NeusMunté, manifestóque la
iniciativa supone unamayor “au
toestima” para los usuarios y un
efectodemás “conocimientomu
tuo entre usuarios, colectivos e
instituciones”. Su compañero en
materia cultural del Govern, Fe

rran Mascarell, destacó cuando
afirmó que “la importancia” de
esta iniciativa es haber consegui
do que “ el conjunto del sector
cultural diga ymaterialice la idea
deque la inclusión social también
es responsabilidad de la cultura,
algo que no era tan obvio”.
Había expectación por la pos

tura municipal en torno a esta
Setmana Apropa Cultura, posi
ción que verbalizó la segunda te
niente de alcalde, Laia Ortiz (la
comisionada de Cultura, Berta
Sureda, sentada en primera fila,
no tomó la palabra). Aseguró
sentirse satisfecha del programa
pero consideró que “hace falta
fortalecer el camino recorrido”,
dando “un salto adelante” con to
dos los equipamientos implica
dos. Y eso no solo ampliando “la

red” ya existente de entidades, si
no también “dando un salto ade
lante en el significado de lo que
es la accesibilidad universal a la
cultura, flexibilizando y amplian
do la dimensión educativa que se
hace desde los servicios sociales,
las entidades y los propios equi
pamientos”. En opinión de la re
gidora, el objetivode esta iniciati
va y de la plataforma sería que la
cultura se considerase como un
elemento tan esencial e impres
cindible para estos colectivos co
mo lo son los alimentos.!

Enla iniciativa,
auspiciadapor
L’Auditori,participan
elLiceu,elMacba,
CaixaForumoelLliure

ACN

SòniaGainza(centro)conNeusMunté,FerranMascarellyLaiaOrtiz
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ApropaCulturadedicauna intensa
setmanaacol∙lectius en risc exclusió
Mig centenar d’entitats munten 200 activitats culturals amb vocació social

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Els 55 equipaments culturals
que actualment formen la pla
taforma Apropa Cultura han
programat per a la setmana que
ve una sèrie d’activitats i pro
postes culturals especials que
donen forma a la primera Set
mana Apropa Cultura. Teatres,
auditoris, museus i festivals de
tot Catalunya han unit esforços i
voluntats per anar un pas més
enllà en el seu objectiu, que no
és cap altre que fer arribar a la
societat la importància de l’ac
cés a la cultura per a persones
amb algun tipus de discapacitat
o en situació social adversa (en
privació de llibertat, immi
grants, nens i adolescents de
centres oberts, persones drogo
dependents o dones víctimes de
violència masclista).
El resultat és que entre dilluns

vinent i l’1 de novembre, les ins
titucions implicades en la inicia
tiva –que va arrencar el 2006–
augmentaran el nombre de loca
litats dedicades a aquests grups
(a un preu màxim de 3 euros),
organitzaran trobades entre di
versos col∙lectius o tallers, visi
tes guiades i altres activitats, al
gunes de les quals permeten que

persones discapacitades –per
exemple– pugin a l’escenari.
En total durant la setmanaque

ve les institucions implicades en
la plataforma Apropa Cultura
faran més de duescentes sorti
des culturals per tot Catalunya
amb propostes de teatre, músi
ca, dansa, circ i arts visuals. En
tre els implicats hi ha L’Auditori
–que va ser l’embrió del projecte
fa nou anys–, CaixaForum, el

Mercat de les Flors, el Teatre
Lliure, elMacba, el CCCB, el Pa
lau de la Música Catalana, el
Gran Teatre del Liceu, el TNC,
el grup Focus, el Teatre Bartrina
de Reus, l’Auditori Barrades de
l’Hospitalet, l’Auditori de la
Mercè de Girona, els teatres
Condal i Villarroel deBarcelona,
la Faràndula de Sabadell, el Kur
saal deManresa) o elTeatreAu
ditori de Sant Cugat.

A més del programa intensiu
d’activitats que es desenvolupa
rà al llarg d’aquells set dies, la
Setmana també vol funcionar
comuna campanyade sensibilit
zació dirigida a la ciutadania,
amb “la idea de poder donar vi
sibilitat durant una setmana a
una cosa que passa tot l’any, i
promoure d’aquestamanera que
molts equipaments culturals fa
cin unamicamés durant aquests
dies”, va instar Sònia Gainza,
directora del programa. Va ser
ella també qui va destacar ahir
durant la presentació pública de
la Setmana la vocació educativa
de la iniciativa, que va més enllà
de facilitar l’accés a la cultura als
col∙lectius vulnerables: “Estem
invertint bastant en formació
perquè els educadors socials
aprenguin com treballar en el
dia a dia amb les arts per arribar
a aquests objectius educatius”.

En un altre moment de l’acte,
la vicepresidenta del Govern i
consellera de Benestar Social i
Família, Neus Munté, va mani
festar que la iniciativa suposa un
augment en l’“autoestima” per
als usuaris i una millora en el
“coneixement mutu entre usua
ris, col∙lectius, i institucions”. El
seu company en matèria cul
tural del Govern, FerranMasca

rell, va destacar quan va afirmar
que “la importància” d’aquesta
iniciativa és haver aconseguit
que “ el conjunt del sector cul
tural digui i materialitzi la idea
que la inclusió social també és
responsabilitat de la cultura, una
cosa que no era tan òbvia”.
Hi havia expectació per la opi

niómunicipal respecte a aquesta
Setmana Apropa Cultura, posi
ció que va verbalitzar la segona
tinenta d’alcalde, Laia Ortiz (la
comissionada de Cultura, Berta
Sureda, asseguda a primera fila,
no va prendre la paraula). Ortiz
va assegurar sentirse satisfeta
del programaperò va considerar
que “fa falta enfortir el camí re
corregut” i fer “un salt enda
vant” amb tots els equipaments
implicats. No només ampliant

“la xarxa” ja existent d’entitats,
sinó també “fent un salt enda
vant en el significat del que és
l’accessibilitat universal a la cul
tura, flexibilitzant i ampliant la
dimensió educativa que es fa des
dels serveis socials, les entitats i
els equipaments mateixos”. Se
gons l’opinió de la regidora, l’ob
jectiu d’aquesta iniciativa i de la
plataforma ha de ser que la cul
tura es consideri com un ele
ment tan essencial i imprescin
dible per a aquests col∙lectius
com ho són els aliments.!

Enla iniciativa,
propiciadaper
L’Auditori,participen
elLiceu,elMacba,
CaixaForumoelLliure

ACN

SòniaGainza (almig)ambNeusMunté,FerranMascarell iLaiaOrtiz
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El equipo de psicooncólogos
del Institut Català d’Oncolo

gia ofrece desde hace 10 años apo
yo psicológico a las supervivientes
decáncerdemama.Y
han demostrado que
ese apoyo tiene im
pactoinclusoenlare
apariciónde la enfer
medad.PÁGINA31

LA SEGUNDA

Meditaciones en el cenobio

SALVADORPánikerescribióunlibrotituladoAsime-
trías (Debate), enquededicauncapítuloahablarde
lademocracia.Entrelasfrasesqueescribenuestro
filósofohayunaqueresultatodountratadopolítico:

“Lademocraciaesunmecanismoadaptativoyunmilagro
inestable”.Esdecir,enelsistemademocrático,quesefunda
mentaenunpactodeconvivenciaapartirdeunosvalores
compartidos,es imprescindiblebuscarpermanentementela
adaptaciónalentornoylaestabilidadsocial.YPánikerad
vierte:“Lopeorquepuedeocurrirnosescreerquelademo
craciaesunasuntofácil”.
Laseleccionesdel27Shandejadountablerodejuego

endemoniado.Elresultadohasidounsíperono.Laúltima
piezadelrompecabezasnoencajapormásqueJuntspelSí
intenteforzarla.Esoportunopensarquelademocraciaes
unacuestiónextraordinariamentecomplejay,encuantoque
mecanismoadaptativo,podemosesperar laacomodaciónde
losactores,peroraramentelaestabilidaddelmilagro.

ElconsellerFelipPuigparticipóenunasjornadasempre
sarialesenelmonasteriodeSantBenet,quecomotodoceno
bioresultaunlugarqueinvitaalareflexiónyalamesura.Allí
manifestóqueelacuerdoentreJuntspelSíy laCUPvaaser
muydifícilporquelosmodeloseconómicosdeambasforma
cionessonmuydiferentes,“enalgunosaspectos incompati
bles”.Yañadióquehatransmitido“quehayunaslíneasrojas
quenosotrosnopodemoscruzar”enrelaciónconelprogra
madegobiernodelafuerzaanticapitalista.Puigvaticinóun
gobiernoenfuncionesdedosmesesymediootres,descar
tandola investiduradeArturMasenlasdosvotacionesini
ciales,a laesperadeverquéocurreel20D.
Alomejor, laspróximasreunionesentrelasdosformacio

nesdeberíancelebrarseenuna
abadía: los lugaressantos invitan
ahaceraflorar larazón(ylaespe
ranza). Avecesseproducen
inclusoconversiones.

!

El chef, que participará en
el Fòrum de Girona, prepa

róayer algunosde sus arrocesdu
rante la presentación del certa
men gastronómico,
que se celebrará del
15 al 17 de noviem
bre y en el que el
arroz será protago
nista. VIVIR

!

El Museo Picasso de París,
delqueesdirectordesdeha

ceunañoLaurentLeBon,harevo
lucionadoporcompleto lamanera
depresentarlaobray
la vida del artista pa
ra celebrar los trein
ta años de su crea
ciónenelcorazónde
LeMarais.PÁG. 36

!

La plataforma Apropa Cul
tura, que engloba a 55 equi

pamientos culturales y festivales
de Catalunya con el objetivo de
facilitar el acceso a
la cultura a los co
lectivos más desfa
vorecidos, realizará
la Setmana Apropa
Cultura. PÁGINA 38

!

WayneSimmons,unconoci
do analista supuestamente

experto en terrorismo que fre
cuentaba como comentarista los
platós de Fox TV, ha
sido detenido y acu
sadodeserunimpos
tor al haberse pre
sentadocomoagente
de laCIA.PÁGINA11

!

INTERNACIONAL

El bus de la guerra
La ruta del autobús Fidelity
mantiene la conexión entre
Beirut y la capital del Estado
Islámico, Raqa, atravesando 400
kilómetros de zona de guerra a
cambio de 50 dólaresmás los
peajes y sobornos que demanden
las fuerzas en conflicto. PÁGINA 6

POLÍTICA

La España de Palomares
La localidad almeriense quiere
olvidar el estigma nuclear en el
50.º aniversario del accidente
aéreo que lo originó. PÁGINA 16

EDITORIALES

Los temas del día
La llegada del invierno a los
territorios de paso de los fugiti
vos sirios mientras los movi
mientos xenófobos ganan fuer
za, y las cifras de afectación
del cáncer de mama. PÁGINA 22

OPINIÓN

La justicia y sus usos
Kepa Aulestia reflexiona sobre
la utilización del poder judicial
con fines políticos: “Es evidente
que recurrir a la justicia es una
decisión política deliberada por
parte de las instituciones que en
determinados casos se vuelve
ideológica. El Estatut pudo no
ser recurrido. Lomismo podía
haber pasado con el 9N una
vez celebrado amodo de jorna
da participativa”. PÁGINA 23

TENDENCIAS

Contra la FP taurina
El nuevomódulo de tauroma
quia, que equipararía los oficios
relacionados con el toreo con
otros como la carpintería o la
jardinería, ha despertado un gran
rechazo social plasmado en las
más de 20.000 firmas recogidas
en su contra en un día. PÁGINA 33

CULTURA

La guerra de los lagos
El Ballet Nacional de Cuba trae
desdemañana y hasta el próxi
mo domingo El lago de los cis-
nes a Barcelona, por segunda
vez este año, después que el
English National ofreciera su
versión el pasadomes de sep
tiembre en el Liceu. PÁGINA 40

DEPORTES

Palabra de Platini
El presidente de la UEFA, el
exfutbolistaMichel Platini, ha
cedido a la presión, reconocien
do por fin que no existe contra
to alguno que justifique haber
cobrado 1,8 millones de euros
del presidente de la FIFA, Jo
seph Blatter. PÁGINA 49

ECONOMÍA

China baja el ritmo
El crecimiento económico del
gigante asiático durante el tercer
trimestre del año confirmó los
malos pronósticos, convirtién
dose en el peor de los seis últi
mos años, un dato alarmante a
pesar de que el PIB chino se
mantiene en el 6,9%, un ritmo
más que envidiable para cual
quier país europeo. PÁGINA 54

Barcelona
cooperante
España está en el pelotón de
cola de los países occidenta
les en cuanto a ayuda al des
arrollo, pero el Ayuntamien
to de Barcelona ha decidido
ampliar en 1,7 millones de
euros la partida destinada a
cooperación internacional y
justicia global, con lo que
alcanzará por primera vez la
meta simbólica del 0,7%,

Kerry, fan de Albéniz Cultura e inclusión social

Mucho ha sorprendido que el ministro de Exte
riores, JoséManuel GarcíaMargallo, le regala
ra a John Kerry, a su llegada a España el do

mingo, una guitarra clásica con la que el secretario de
Estado norteamericano ha aparecido enmuchas fotos.
Sorpresa para muchos, menos para Kerry, que supo des
de el primer momento que el obsequio no era producto
de un tópico español, sino de su pasión por la guitarra,
que toca desde hace años demanera fluida. Según algu
nos que le han escuchado, no lo hace nadamal. Es una
pasiónmenos conocida que la que tiene por la bicicleta,
pero que aMargallo le llamó la atención cuando supo,
hace un año, que el viceprimer ministro chino invitó al
secretario de Estado norteamericano a tocar la guitarra
tras una cena en Pekín y éste no vaciló. No sólo eso, sino
que tocó su repertorio preferido. Nadamás y nadamenos
que Isaac Albéniz y Francisco Tárrega y sus Recuerdos de
la Alhambra.

Aunque ya hace unos años que la iniciativa Apropa
Cultura es una realidad, es igual de cierto que a
nivel público general el conocimiento de su exis

tencia es prácticamente nulo. Y es paradójico que así
ocurra, ya que se trata de una de esas realidades asociati
vas quemerecen realmente la pena: punteros equipa
mientos culturales, entidades y festivales de todo el arco
artístico catalán (música, ópera, artes plásticas y visuales,
circo, danza, teatro) que se alían para acercar la cultura a
los que peor lo tienen. Discapacitados, pero también
personas mayores, drogodependientes, inmigrantes,
presos omujeres víctimas de la violencia de género, son
algunos de esos colectivos a los que va dirigida una inicia
tiva que se intuye no solo loable sino esencialmente vital.
Darle una sobredosis al esfuerzo conjunto pero sobre
todo esa imprescindible visibilidad es lo que propone la
Setmana Apropa Cultura. El objetivo es que la inclusión
social sea también asunto prioritario del sector cultural.
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L’equip de psicooncòlegs de
l’Institut Català d’Oncologia

ofereixdesdefa10anyssuportpsi
cològicalessuperviventsdecàncer
de mama. I han de
mostrat que aquest
suport té impacte i
que fins i tot retarda
la reaparició de la
malaltia.PÀGINA31

LA SEGONA

Meditacions al cenobi

SALVADORPánikervaescriureun llibre titulat
Asimetrías (Debate),ondedicauncapítol sencer
aparlarde lademocràcia.Entre les frasesque
escriuelnostre filòsofn’hihaunaqueresulta tot

untractatpolític: “Lademocràciaésunmecanismeadap
tatiu iunmiracle inestable”.Ésadir, enel sistemademo
cràtic,quees fonamentaenunpactedeconvivènciaa
partird’unsvalorscompartits, és imprescindiblebuscar
permanentment l’adaptacióa l’entorn i l’estabilitat social.
IPánikeradverteix: “Elpitjorqueenspotpassaréscreure
que lademocràciaésunassumpte fàcil”.
Leseleccionsdel27Shandeixatuntaulerde jocendi

moniat.El resultathaestatunsíperòno.L’últimapeçadel
trencaclosquesnoencaixapermésqueJuntspelSí intenti
forçarla.Ésoportúpensarque lademocràciaésunaqües
tióextraordinàriamentcomplexa i, comamecanisme
adaptatiu,podemesperar l’acomodaciódelsactors,però
rarament l’estabilitatdelmiracle.

ElconsellerFelipPuigvaparticiparenunes jornades
empresarialsalmonestirdeSantBenet,quecomtotceno
biésun llocqueconvidaa la reflexió ia lamesura.Allàva
manifestarque l’acordentreJuntspelSí i laCUPserà
moltdifícilperquèelsmodelseconòmicsde lesdues for
macionssónmoltdiferents, “enalgunsaspectes incompa
tibles”. Ivaafegirquehatransmès“quehihaunes línies
vermellesquenosaltresnopodemcreuar”enrelació
ambelprogramadegovernde la forçaanticapitalista.
Puigvavaticinarungovernenfuncionsdedosmesos imig
o tres,descartant la investidurad’ArturMasen lesdues
votacions inicials, enesperadeveurequèpassael20D.
Potser lespròximesreunionsentre lesdues formacions

s’hauriende ferenunaabadia:
els llocssantsconvidena fer
aflorar la raó(i l’esperança).
Devegadess’hiprodueixenfins
i totconversions.

!

El xef, que participarà en el
FòrumdeGirona, va prepa

rar ahir alguns dels seus arrossos
durant la presentació del certa
men gastronòmic,
que se celebrarà del
15 al 17 de novembre
i en el qual l’arròs
serà l’ingredient
protagonista. VIURE

!

El Museu Picasso de París,
del qual Laurent Le Bon és

directordesde faunany, ha revo
lucionatcompletament lamanera
de presentar l’obra i
la vida de l’artista
per celebrar els
trenta anys de la se
va creació al cor de
LeMarais. PÀGINA 36

!

La plataforma Apropa Cul
tura, que engloba 55 equi

paments culturals i festivals de
Catalunya amb l’objectiu de faci
litar l’accés a la cul
tura als col∙lectius
més desfavorits, du
rà a terme la Setma
na Apropa Cultura.
PÀGINA 38

!

Wayne Simmons, un cone
gut analista suposadament

expert en terrorisme que freqüen
tava com a comentarista els platós
de Fox TV, ha estat
detingut i acusat de
ser un impostor i ha
versepresentat com
a agent de la CIA.
PÀGINA11

!

INTERNACIONAL

El bus de la guerra
La ruta de l’autobúsFidelity
manté la connexió entreBeirut i
la capital de l’Estat Islàmic, Al
Raqqa, travessant 400quilòme
tres de zona de guerra a canvi de
50dòlarsmés peatges i suborns
que demanin en cada viatge les
forces en conflicte. PÀGINA 6

POLÍTICA

L’Espanya de Palomares
La localitat d’Almeria vol obli
dar per fi l’estigma nuclear en el
50è aniversari de l’accident aeri
que el va originar. PÀGINA 16

EDITORIALS

Els temes del dia
L’arribada del fred i les pluges
als territoris de pas dels fugitius
de la guerra de Síria, mentre els
moviments xenòfobs guanyen
força, i les xifres d’afectació del
càncer demama. PÀGINA 22

OPINIÓ

La justícia i els seus usos
KepaAulestia reflexiona sobre
la utilització del poder judicial
amb finalitats polítiques: “És
evident que recórrer a la justícia
és una decisió política delibera
da per part de les institucions
que en determinats casos es
torna ideològica. L’Estatut es
podria no haver recorregut. El
mateix podria haver passat amb
el 9Nuna vegada celebrat com a
jornada participativa”. PÀGINA 23

TENDÈNCIES

Contra l’FP taurina
El noumòdul de tauromàquia,
que equipararia els oficis rela
cionats amb el toreig amb d’al
tres com la fusteria o la jardine
ria, ha despertat un gran rebuig
social, plasmat en lesmés de
20.000 firmes recollides en
contra seu en un dia. PÀGINA 33

CULTURA

La guerra dels llacs
El Ballet Nacional de Cuba
ofereix a partir de demà i fins
diumenge que veEl llac dels
cignes, a Barcelona per segona
vegada aquest any, després que
l’EnglishNational presentés la
seva versió el setembre passat
al Liceu. PÀGINA 40

ESPORTS

Paraula de Platini
El president de la UEFA, l’ex
futbolistaMichel Platini, ha
cedit a la pressió, i ha recone
gut finalment que no existeix
cap contracte que justifiqui
haver cobrat 1,8milions d’eu
ros del president de la FIFA,
Joseph Blatter. PÀGINA 49

ECONOMIA

La Xina abaixa el ritme
El creixement econòmic del
gegant asiàtic durant el tercer
trimestre de l’any ha confirmat
els mals pronòstics i s’ha con
vertit en el pitjor dels sis úl
tims anys, una dada alarmant
malgrat que el PIB xinès es
manté en el 6,9%, un ritmemés
que envejable per a qualsevol
país europeu. PÀGINA 54

Barcelona
cooperant
Espanya és a la cua dels paï
sos occidentals quant a ajuda
al desenvolupament, però
l’Ajuntament de Barcelona
ha decidit ampliar en 1,7
milions d’euros la partida
destinada a cooperació inter
nacional i justícia global, i
així assolirà per primera
vegada la meta simbòlica
del 0,7%,

Kerry, fan d’Albéniz Cultura i inclusió social

Ha sorprès molt que el ministre d’Exteriors, José
Manuel GarcíaMargallo, li regalés a John Ker
ry, quan va arribar a Espanya diumenge passat,

una guitarra clàssica amb la qual el secretari d’Estat
nordamericà ha aparegut a moltes fotos. Sorpresa per a
molts, menys per a Kerry, que va saber des del primer
moment que l’obsequi no era producte d’un tòpic espa
nyol, sinó de la seva passió per la guitarra, que toca des
de fa anys de manera fluida. Segons alguns que l’han
sentit, no ho fa gens malament. És una passió menys
coneguda que la que té per la bicicleta, però que aMar
gallo li va cridar l’atenció quan va saber, fa un any, que el
viceprimer ministre xinès va convidar el secretari d’Estat
nordamericà a tocar la guitarra després d’un sopar a
Pequín i aquest no va vacil∙lar. No només això, sinó que
va tocar el seu repertori preferit. Ni més ni menys que
Isaac Albéniz i Francisco Tárrega i els seus Recuerdos de
la Alhambra.

Encara que ja fa uns anys que la iniciativa Apropa
Cultura és una realitat, és igual de cert que en
l’àmbit públic en general el coneixement de la

seva existència és pràcticament nul. I és paradoxal que
sigui així, ja que es tracta d’una d’aquestes realitats asso
ciatives que realment valen la pena: equipaments cultu
rals capdavanters, entitats i festivals de tot l’arc artístic
català (música, òpera, arts plàstiques i visuals, circ, dansa,
teatre) que s’alien per acostar la cultura als qui ho tenen
pitjor. Discapacitats, però també persones grans, drogo
dependents, immigrants, presos i dones víctimes de la
violència de gènere, són alguns dels col∙lectius als quals
va dirigida una iniciativa que s’intueix no només lloable
sinó essencialment vital. Donar una sobredosi a l’esforç
conjunt però sobretot aquesta imprescindible visibilitat
és el que proposa la setmana Apropa Cultura. L’objectiu
és que la inclusió social sigui també un afer prioritari del
sector cultural.
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El llibre de les meravelles, un re-
cull de 85 fotomuntatges amb prò-
legs de Miquel Calçada i Vicenç Al-
taió, aporta humor a la temàtica del
procés català per «desdramatitzar
i destensar una mica els ànims de
tots plegats en els dies històrics que
estem vivint», ha explicat el seu au-
tor, el periodista Víctor Colomer.

El volum, que es presentarà el 10
de novembre a la Llibreria 22 de
Girona, ofereix fotomuntatges i
imatges espectaculars per recrear
tot un imaginari amb apartats
com política, economia, tradi-
cions, història, música, art o cine.

Amb títol que evoca Ramon
Llull i partint de la filosofia de
Francesc Pujols, el llibre presenta
un futur imminent en què Cata-

lunya ja és «reina i mestra del
món» i «els catalans anirem pel
món i ho tindrem tot pagat», bro-
meja l’autor. 

El llibre situa al 2019 Ada Colau
presidenta de la Generalitat, re-
unida amb el G8 a Pedralbes amb
Hollande, Jüncker i Obama. Artur
Mas ja es presenta a l’ONU amb un
«ja sóc aquí». 

GIRONA | DdG

Víctor Colomer posa
humor al procés català al
«Llibre de les meravelles»

El director de Nàufrags, Lluís
Danés, ha decidit suspendre l'es-
trena de l'obra al festival Tempo-
rada Alta per motius econòmics i
de plantejament artístic. L'obra,
que combina teatre visual i músi-
ca en directe, s'havia de veure per
primer cop el 27 de novembre al
Teatre de Salt. 

Danés ha comunicat per carta a
Temporada Alta que ha decidit
posposar-ne l'estrena per dos mo-
tius. Per una banda, l'econòmic,
«que ha fet que tot el procés de
construcció i s'endarrerís». I per
l'altra, el canvi de plantejament ar-
tístic, que ha obligat a canviar-ne
text i la música. 

Nàufrags s'estrenarà, segons
nova data, a principis de gener al
Mercat de les Flors.  La nova pro-
posta del director i guionista d'A-
renys de Mar inclou titelles i ob-
jectes que comparteixen escena-
ri amb les cançons en directe.

Amb lletra del poeta contem-
porani Josep Perals, música de
Xavi Lloses i la interpretació de la
cantant Bikimel, Nàufrags té com
a eix les històries d'ambició dels
passatgers d'un transatlàntic que
es creia invencible, però que aca-

ba enfonsant-se. 
Segons la proposta publicitada

al web del Temporada Alta, els dos
músics són els únics supervivents
del naufragi i es troben atrapats
eternament en una illa feta d'es-
tranys instruments musicals, des
d'on cantaran les històries dels
altres passatgers.

A la carta que Danés ha enviat
a Salvador Sunyer, director de
Temporada Alta, fa saber que la de-

cisió no suposa ajornar sine die l'es-
trena de l’obra.«Sí que mantenim
les dates per estrenar al Mercat de
les Flors i fer les funcions previstes
els dies 8, 9 i 10 de gener del 2016»,
diu Lluís Danés. 

Des del Festival Temporada
Alta ja han anunciat que retorna-
ran l'import íntegre de totes les en-
trades venudes. En el cas d'aque-
lles que s'hagin comprat a través
del web del festival, la devolució
serà immediata; i pel que fa a
aquelles que s'han adquirit a ta-
quilla, es retornaran mitjançant
transferència bancària. 

«Ventura» i «Et planto»
D’altra banda, el Festival Tempo-
rada Alta ha anunciat dues noves
funcions dels espectacles Ventura
i Et planto. Les entrades es posa-
ran a la venda a partir d'aquest di-
marts a les deu del matí.

Ventura, de Cristina Clemente
amb David Planas i Meritxell Ya-
nes, oferirà dues noves funcions els
dies 6 i 13 de novembre a Can Pa-
gans de Celrà. Et planto, de la
companyia El vol del pollastre, es
farà els dies 5 i 6 de desembre a la
Factoria d'Arts Escèniques de Ba-
nyoles.

GIRONA | DdG

«Nàufrags» suspèn
l'estrena per motius
econòmics i artístics

Lluís Danés, director de l’obra, ha enviat una carta al festival
Temporada Alta justificant els motius de la suspensió de l’espectacle


Cartell de l’espectacle. 

DdG

La Setmana Apropa Cultura,
que se celebrarà entre el 26 d'oc-
tubre i l'1 de novembre, ha orga-
nitzat més de 200 activitats a 55
teatres, museus, auditoris i centres
culturals de Catalunya dirigides a
un públic integrat per persones en
risc d'exclusió.

Apropa Cultura és una iniciati-
va de l'Auditori de Barcelona que
ha possibilitat que 55 equipa-
ments culturals s'uneixin per ofe-
rir una programació especialment
dirigida a un públic amb proble-
mes econòmics per una entrada
que no sobrepassarà els 3 euros.

Entre les institucions que par-
ticipen a la iniciativa n’hi ha de gi-

ronines: Caixafòrum Girona, amb
visites a les exposicions i tallers; el
Festival Temporada alta, amb fins
a 4 espectacles, entre ells un d’Al-
bert Pla a l’Auditori, i un altre de
Cesc Gay al Teatre Municipal; l’Au-
ditori de Girona, amb un concert
de la Cobla la Principal de la Bis-
bal, i la sala La Planeta. 

Nascuda el 2006, la iniciativa
s'ha transformat en una «plata-
forma de reserves en la qual es re-
gistren els diferents serveis d'enti-
tats socials de forma gratuïta, i
d'una altra banda els equipaments
culturals, que posen a disposició
d'aquesta plataforma un percen-
tatge de la seva programació i or-
ganitzen activitats específiques
per als membres de les entitats so-
cials», va explicar la directora de la
iniciativa, Sonia Gainza.

Aquest any, s'organitza per pri-
mera vegada una setmana inten-
siva d'activitats i una campanya de
sensibilització dirigida a la ciuta-

dania, amb «la idea de poder do-
nar visibilitat durant una setmana
a alguna cosa que ocorre tot l'any,
i promoure d'aquesta manera que
molts equipaments culturals facin
alguna cosa més durant aquests
dies», remarca la directora.

Fomentar la inclusió
La plataforma permet a les dife-
rents entitats socials organitzar
amb anticipació les sortides cul-
turals i d'oci, de manera que es fo-
menta la inclusió a persones dis-
capacitades, en privació de lliber-
tat, immigrants, nens i adoles-
cents de centres oberts, persones
drogodependents i dones vícti-
mes de violència de gènere.

Altres equipaments culturals
solidaritzats amb els que tenen risc
d’exclusió són el MACBA, CCCB,
TNC, Mercat de les Flors, Palau de
la Música, Grup Focus o el Teatre
Liceu, aquests situats a la capital
catalana.

GIRONA | DdG

Més de 50 centres culturals obren
a un públic en risc d'exclusió

A Girona subscriuen la
iniciativa el CaixaForum,
Temporada Alta, l’Auditori 
i la sala La Planeta



Una imatge del llibre.
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Sala 7: 4.15 - 7.15 - 10.15

Sala 10: 4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.40

Sala 5: 4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.40

TARIFA
PLANA

De dilluns a dijous i última
sessió de diumenge 

(a partir de 22.00 h)

5€
excepte vigílies i festius

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110
ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660
www.cinemesalbeniz.cat
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C  U  L  T  U  R  A

ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA 
«Cualquiera que tenga una discapa-
cidad, también tiene derecho a la 
cultura. Cuando yo voy a un espec-
táculo, me relajo, no pienso en mi 
discapacidad y sólo disfruto de lo 
que veo». No se puede decir más 
claro. Y lo cierto es que emociona, 
emociona hasta la médula, esta ver-
dad irrebatible que sale de labios de 
Jordi Cusell, usuario del Centre de 
Teràpia Ocupacional Aspace de Ba-
dalona, y uno de los más de 21.200 
beneficiarios –en cifras de la pasada 
temporada– del programa Apropa 
Cultura, una iniciativa que tiene por 
objeto facilitar el acceso a espectá-
culos y actividades culturales de to-
do tipo de los colectivos en riesgo de 
exclusión social. 

Surgido en el seno de L’Auditori 
de Barcelona durante la temporada 
2006-07, el programa Apropa Cultu-
ra ha ido creciendo de manera im-
parable a lo largo de esta última dé-
cada, hasta el punto de que ya son 
55 los teatros, auditorios, festivales 
y museos de toda Cataluña los que 
se han sumado a la iniciativa, permi-
tiendo que aquéllos que más lo ne-
cesitan tengan la posibilidad de asis-
tir a más de un millar de espectácu-
los cada temporada. 

Ahora, todas las entidades involu-
cradas quieren dar un paso más en 
la consolidación de este proyecto y 
apuestan por dar más visibilidad y 
proyección pública a las actividades 
que se desarrollan a lo largo del año. 
Y para ello han decidido celebrar, 
conjuntamente, la primera Setmana 

Apropa Cultura, que del 26 de octu-
bre al 1 de noviembre, pondrá al al-
cance de los colectivos más necesi-
tados más de 200 actividades y pro-
puestas culturales, algunas de ellas 
diseñadas especialmente para la 
ocasión. 

Talleres, visitas guiadas, encuen-
tros entre los grupos sociales parti-
cipantes y los artistas y actividades 
de formación forman parte de la 
agenda de esta particular semana, 

durante la cual la mayoría de espa-
cios incrementará también el núme-
ro de localidades de su cartelera ha-
bitual, que a un precio máximo de 
tres euros pone al alcance de estos 
colectivos. 

Conciertos de la Orquestra 
Simfònica de Barcelona, la Banda 
Municipal o de la Orquesta Sinfóni-
ca Juvenil de Caracas; un recital líri-
co del barítono alemán Christian 
Gerhaher; la ópera La flauta mági-

ca; espectáculos como Molt soroll 
per no res, Terra Baixa o Els veïns de 
dalt forman parte de la agenda de es-
ta especial semana que aspira a per-
petuarse en próximas temporadas.  

Asimismo, y a fin de concienciar 
aún más a la ciudadanía, se ha dise-
ñado un vídeo promocional que in-
cluye testimonios tan directos como 
el de Jordi Cusell. O el de su compa-
ñero de la Comunitat Terapèutica 
Rauxa, Jordi Liguerre, para el cual el 

programa Apropa Cul-
tura ofrece, en su caso, 
la «posibilidad de posi-
cionarnos en una vida 
sana, alejada de las 
drogas».  

Actualmente partici-
pan en el programa 
1.474 centros sociales 
que trabajan con perso-
nas con discapacidad 
física o intelectual; co-
lectivos de inmigrantes; 
centros de tercera 
edad, infancia o adoles-
cencia; drogodepen-
dientes; víctimas de vio-
lencia de género; y per-
sonas en situación de 
privación de libertad. 

Entre los equipa-
mientos que forman 
parte del programa 
Apropa Cultura se in-
cluyen todos los gran-
des equipamientos 
musicales y teatrales 
de la ciudad: L’Audito-
ri de Barcelona,  Palau 

de la Música Catalana, Gran Tea-
tre del Liceu, Teatre Nacional de 
Catalunya, Teatre Lliure y Mercat 
de les Flors. También están pre-
sentes el Mnac, el CCCB, el Mac-
ba, la Fundació Miró, el Museu Pi-
casso, el Museu de la Música y 
CaixaForum. Fuera ya de Barcelo-
na se incluyen también salas y au-
ditorios de Sant Cugat, Granollers, 
L’Hospitalet, Girona, Lleida y Man-
resa, entre otros.

BELÉN PARRA BARCELONA                                                              
Queda menos de un mes para que 
del 15 al 17 de noviembre abra sus 
puertas una nueva edición del 
Fòrum Gastronòmic de Girona, cita 
de referencia que este año tendrá el 
arroz como protagonista. Algunos de 
los mejores cocineros del programa 
de actividades como Paco Pérez, 
Nandu Jubany o Kiko Moya, centra-
rán sus ponencias y talleres en este 
ingrediente básico de la cultura me-
diterránea. En paralelo a las sesiones 
culinarias que requieren de inscrip-
ción, cinco restaurantes elaborarán 
diariamente diferentes recetas de es-
te plato en un amplio espacio reser-
vado para tal fin, del que se encarga-
rá el cocinero del restaurante Els Ti-
nars, Marc Gascons. El arroz, 

alimento principal de medio mundo, 
ejercerá asimismo de hilo conductor 
de todas las iniciativas que integran 
los tres días de congreso.   

En su 15ª edición, el Fòrum Gas-
tronòmic no sólo vuelve a sus oríge-
nes tras pasar por Barcelona en 2014 
sino que se vuelca con los profesio-
nales de Girona, ya sean pequeños 
productores, cocineros o empresas, 
en un claro alarde de la riqueza eno-
gastronómica del territorio. «El 
Fòrum es una oportunidad única pa-
ra demostrar el potencial que tiene la 
ciudad y su entorno en el conjunto 
de Cataluña», afirmó ayer Pep Palau, 
director del certamen. Se trata de no 
poner sólo el foco en El Celler de 
Can Roca sino de ampliar la cobertu-
ra a tantísimos otros restaurantes y 

profesionales que se reparten por to-
da la Costa Brava. Uno de los objeti-
vos del denominado Espai Arròs se-
rá el de potenciar la divulgación del 
arroz de la zona, así como las recetas 
más singulares de este plato tan pró-
ximo como desconocido. Durante la 
primera jornada del congreso se ce-
lebrará un concurso de arroces en el 
que cualquiera podrá participar. 

Junto a los profesionales de Giro-
na, los nombres más destacados de 
la escena gastronómica nacional 
desfilarán de domingo a martes por 
los distintos escenarios del Fòrum, 

que este año vuelve a ganar metros 
cuadrados de superficie. Cocineros 
como Jordi Cruz, los hermanos Ja-
vier y Sergio Torres, Ángel León, 
Carles Tejedor, Mateu Casañas, 
Eduard Xatruch y Oriol Castro, to-
dos con restaurante en Barcelona, 
pasarán también por el Fòrum, que 
en esta edición reconoce asimismo la 
labor de Carlo Petrini como impulsor 
del movimiento Slow Food.  

En representación de otras coci-
nas en auge, también visitarán Giro-
na los franceses Alexandre Mazzia y 
Christophe Comes; y los italianos 

Alessandro Negrini, Carmelo Chia-
ramonte y Pietro Leemann. 

Una de las particularidades del 
Fòrum Gastronòmic que lo diferen-
cian desde su creación hace más de 
15 años del resto de citas del mis-
mo género es su decidida apuesta 
tanto por el mundo dulce como por 
el del vino y el de la empresa. En 
este sentido, el congreso concentra 
todos los días actividades especiali-
zadas en cada uno de estos secto-
res, para las que cuenta con los 
nombres y las marcas más relevan-
tes de la actualidad. 

Los chefs Paco Pérez (izquierda) y Jordi Cruz (derecha) participarán en el Fòrum. SANTI COGOLLUDO

INICIATIVA SOLIDARIA 
 

TODOS AL TEATRO Y A LOS MUSEOS 
 

55 equipamientos se suman a la primera Setmana Apropa Cultura, dirigida a colectivos en riesgo de exclusión social

Un concierto de L’Auditori en el marco del programa Apropa Cultura. EL MUNDO

GASTRONOMÍA ENCUENTRO 
 

NUEVA CREATIVIDAD Y 
ARROCES EN EL FÒRUM 
‘GASTRO’ DE GIRONA 
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Representants dels equipaments que participen en la Setmana Apropa Cultura, ahir, 
en la presentació a L’Auditori. MAY ZIRCUS / L’AUDITORI

Lluís Danés ajorna 
l’estrena de ‘Nàufrags’
L’espectacle Nàufrags s’havia de veure per 
primer cop el 27 de novembre al Teatre de 
Salt com a part de la programació del festival 
Temporada Alta. El seu director, Lluís Danés, 
ha anunciat que se suspèn l’estrena “per mo-
tius econòmics i de plantejament artístic”. Es 
podrà veure al Mercat de les Flors al gener.

Erri de Luca, absolt dels 
càrrecs de sabotatge
Fins ahir la Fiscalia de Torí demanava vuit 
mesos de presó per a l’escriptor Erri de Lu-
ca. Se l’acusava d’instigació al sabotatge de les 
obres del tren d’alta velocitat entre la capital 
piemontesa i Lió. Ahir l’escriptor –que expli-
ca el cas al llibre La paraula contrària– va ser 
absolt dels càrrecs pel tribunal. 

La inclusió social, eix de la 
Setmana Apropa Cultura

la seva programació habitual i a 
activitats específiques”, recorda 
Gainza, que insisteix a destacar la 
importància d’establir “ponts en-
tre la cultura i el món social” i que 
defensa “la promoció de la trans-
formació social a partir de la cul-
tura”. Per contribuir a donar vi-
sibilitat al projecte, Apropa Cul-
tura ha preparat una campanya 
audiovisual en què participen di-
ferents usuaris del programa, 
com ara Jordi Cusell, del centre 
ocupacional Aspace Badalona, i 
Jordi Liguerre, de la comunitat 
terapèutica Rauxa. “És una fi-
nestra a altres maneres de viure 
la vida”, assegura Liguerre.  

Fer un pas endavant 
“Hem de fer un pas endavant, 
ampliar l’oferta i la dimensió 
educativa i de treball en xarxa. 
El camí que hem fet és bo, però 
hem de millorar-ne l’accessibi-
litat”, explica la tinent d’alcalde 
de l’àrea de drets socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, La-
ia Ortiz, que creu en “la capaci-
tat reparadora de la cultura”. Se-
gons la consellera de Benestar i 
Família, Neus Munté, el progra-
ma “s’ha anat reforçant cada any 
i consolidant” gràcies a “l’alian-
ça entre institucions i entitats 
del tercer sector”, i espera que 
amb la Setmana Apropa Cultura 
hi haurà “entitats socials que se 
sentiran cridades a participar-
hi”. “La cultura ens ha de for-
mar, incloure i emocionar”, afe-
geix Munté.e

55 equipaments col·laboren en la programació

Sensibilitzar la societat sobre la im-
portància de l’accés a la cultura de 
les persones que més ho necessiten 
és un dels objectius principals de la 
primera Setmana Apropa Cultura, 
que se celebrarà del 26 d’octubre a 
l’1 de novembre. Un altre propòsit 
és donar visibilitat a la feina que es 
fa des del programa d’inclusió soci-
al Apropa Cultura, i que només el 
2014 ja va arribar a més de 21.000 
persones. 55 teatres, auditoris, mu-
seus i festivals de tot el país parti-
cipen en un projecte adreçat a cen-
tres socials que treballen amb per-
sones amb discapacitat intel·lectu-
al, problemes de salut mental, 
discapacitat física, en situació d’ex-
clusió social, en privació de llibertat 
i gent gran, entre d’altres.  

Apropa Cultura va néixer el 2007 
impulsat per L’Auditori amb el su-
port de l’Ajuntament de Barcelona i 
el departament de Benestar i Famí-
lia de la Generalitat, i també té el su-
port de la Diputació de Barcelona i 
l’Obra Social de La Caixa. “Funcio-
na com una plataforma de reserves 
de places que els equipaments po-
sen a disposició de 1.474 centres so-
cials a un preu màxim de tres euros”, 
com va explicar ahir la directora 
d’Apropa Cultura, Sònia Gainza, en 
un acte celebrat a L’Auditori i que va 
aplegar representats d’equipa-
ments culturals i del tercer sector. 
Els equipaments col·laboradors 
obren les portes “per donar accés a 
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Masllorens creu que “han de con-
viure tots els models, el Verdi i el 
Filmax Granvia”. Això sí, admet 
que l’IVA “ha afectat tota la cadena, 
i al final també el consumidor”: 
“Ens movem en marges estrets”.      

Com el cinema, un altre sector en 
reconversió és el de la música. Aquí 
els números vermells s’han “donat 
per perduts”, diu Sellas. “No és que 
la gent no escolti música, és un pro-
blema de format. Potser no l’escol-
ten en CD sinó a YouTube i en ca-
nals com Vevo o en streaming, sigui 
pagant subscripcions o gratuït i amb 
anuncis, que seria la ràdio de tota la 
vida”, diu Sellas. Per això es passa 
per alt una nova caiguda acumulada 
el 2015 del 9% de la facturació en 
suport físic o el 12% menys d’unitats 
venudes. És el mateix que li passa 
al sector del videojoc: els jocs són 
cada vegada menys en suport físic 
perquè les tauletes i el mòbil eclip-
sen les videoconsoles (tot i així, aquí 
la facturació creix un 2,8%).    

La nota positiva, en canvi, és la 
música en directe. Els 13 princi-
pals festivals de Catalunya han in-
crementat aquest 2015 un 6,5% els 
assistents. En total, calculen que 
als 360 festivals de música que es 
fan al país durant l’any hi passen 
uns 1,5 milions d’espectadors. Pe-
rò la conselleria admet que encara 
no té les eines per quantificar amb 
rapidesa i rigor el públic de les sa-
les de concerts ni el de música di-
gital. Com tampoc dels espectacles 
que es fan en els teatres munici-
pals del territori. Són reptes pen-
dents de cara al futur. En part, els 
nous models digitals compliquen 
la transparència, perquè les multi-

nacionals no faciliten xifres i no 
funcionen en gremis. “I això afec-
ta el que cobren autors i editors 
–apunta Sellas–. Costarà trobar 
criteris compartits”. 

La proximitat, valor en alça  
En teatre la recuperació és més ge-
nerosa: del gener a l’agost l’incre-
ment de la recaptació és d’un 9,2% 
respecte a l’any passat en aquesta 
època, a causa de la recuperació del 
preu mitjà de les entrades, de 21 eu-
ros en sales grans (sense incloure-
hi el Liceu) i d’11 euros a les peti-
tes. Els espectadors, en canvi, pràc-
ticament es mantenen; una dada 
positiva, si es té en compte que la 
davallada havia arribat a ser del 
21% en una temporada.  

El teatre, però, té un punt feble: 
el bon temps. “Del setembre al març 
la temporada és molt estable, però a 
partir de Setmana Santa és més er-
ràtica. L’afecten tres factors: la cli-
matologia, la dificultat que vinguin 
espectacles de fora perquè no els 
pots assegurar una bona temporada 
i el condicionament de la programa-
ció pública (el Grec). I tampoc hem 
trobat solució per atreure el públic 
visitant”, diu Xavier Marcé, presi-
dent de la patronal d’empreses te-
atrals Adetca. Ara bé, les xifres asse-
nyalen un punt fort: les sales de pe-
tit i mitjà format creixen gairebé en 
un 10% d’espectadors i un 16% de 
recaptació el 2015. “És on hi ha la 
llavor de la creativitat del futur im-
mediat –diu el director general de 
Creació i Empreses Culturals–. I to-
tes han sigut beneficiades amb con-
venis triennals”. La proximitat és 
un valor en alça. Una esquerda per 
avançar. Sense eufòria. Sense parlar 
de remuntada. Però tots els sectors 
tenen ganes de regar els esqueixos 
que comencen a despuntar.e   

Er
cà
Fin
me
ca.
obr
pie
ca 
abs



http://news.abomus.com/es/spain/news/kultura/la-inclusio-social-eix-de-la-setmana-apropa-cultura

Secció: Cultura
20/10/2015

La inclusió social, eix de la Setmana Apropa
Cultura

Títol: Europa Ucraïna Català

Sensibilitzar la societat sobre la importància de laccés a la cultura de les persones que més ho
necessiten és un dels objectius principals de la primera Setmana Apropa Cultura, que se celebrarà
del 26 doctubre a l1 de novembre. Un altre propòsit és donar visibilitat a la feina que es fa des del
programa dinclusió social Apropa Cultura, i que només el 2014 ja va arribar a més de 21.
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Duran avisa que Unió
persistirà encara que
no entri al Congrés

POLÍTICA

Unió persistirà en el seu intent
de consolidar un espai electo-
ral propi amb presència insti-
tucional encara que no obtin-
gui cap escó a les eleccions
espanyoles. El president del
comitè de govern del partit,
Josep Antoni Duran i Lleida,
va formalitzar ahir la seva
candidatura com a cap de
cartell al 20-D a la intercomar-
cal de Barcelona Ciutat, per-
què es procedeixi l’elaboració
de la llista d’acord amb els es-
tatuts del partit. També ho va
fer Josep Sánchez Llibre, mà
dreta de Duran, a la seu de
Barcelona Comarques. Des-
prés d’haver posat el seu càr-
rec a disposició i de ser ratifi-
cat pel consell nacional de
dissabte, el líder d’Unió situa
l’intent d’entrar al Congrés

com un servei a la formació.
Duran va apuntar en declara-
cions a RNE que serà cap de
cartell perquè un eventual fra-
càs en l’intent del 20-D no
afecti un dirigent de futur sinó
a ell mateix, insinuant que
n’assumiria personalment les
responsabilitats. Després de
la patacada del 27-S, el mateix
Duran es va sotmetre al criteri
del consell nacional, del qual
n’ostenta la majoria, mentre
preservava la figura de Ra-
mon Espadaler. “No em jugo
res personal en aquestes
eleccions. Si hi vaig és per-
què entenc que Catalunya, i
Unió i Espanya necessiten
persones capaces de dialogar,
que tinguem reconeguda ca-
pacitat i confiança en l’altra
part”, hi va afegir. ■ O.A.-E.

Duran i Lleida va formalitzar la candidatura al a la seu de
Barcelona Ciutat i va penjar la imatge a Twitter ■ EL PUNT AVUI

Prova pilot per
aprendre anglès
als trens de
Ferrocarrils

SOCIETAT

La prova pilot per aprendre i
practicar anglès als Ferrocar-
rils de la Generalitat (FGC) va
començar ahir a la línia del
Bages. Dues usuàries d’un
tren Manresa-Baixador fins a
Barcelona plaça d’Espanya
van estrenar el servei, que et
permet escoltar converses en
anglès amb auriculars. Les
proves s’allargaran durant to-
ta la setmana per valorar les
possibilitats i dificultats que
implica. Les sessions les ha
d’escollir el viatger, que pot
triar entre sessions de només
quinze minuts i d’altres de
més d’una hora de durada, si
coincideix amb el seu trajecte.
Les sessions s’escolten al tren
i són gratuïtes, tot i que no es
descarta fixar algun paga-
ment, un cop finalitzades
les proves. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Més de 50 accions
culturals se
solidaritzen amb
la inclusió social

Mascarell i Munté, ahir a
l’Auditori ■ EL PUNT AVUI

Un total de 55 teatres, audito-
ris, festivals i museus s’han in-
volucrat en la Setmana Apro-
pa Cultura per acostar les ac-
tivitats culturals a persones
en situació de discriminació i
risc d’exclusió social. “Si vo-
lem que el país avanci amb
pas ferm cap al futur, ens hem
d’assegurar que tots i totes
seguim el pas. Perquè una so-
cietat mesura la seva fortale-
sa per com de fort sigui el
graó més dèbil”, va dir la vice-
presidenta del govern i conse-
llera de Benestar, Neus Mun-
té, en la presentació ahir a
l’Auditori de Barcelona.

En la primera Setmana
Apropa Cultura, que es farà
entre el 26 d’octubre i l’1 de
novembre, s’hi inclouen es-
pectacles amb entrades molt
reduïdes, trobades especials
amb els artistes, tallers, visites
guiades i també activitats que
faran pujar a l’escenari perso-
nes amb discapacitat. La par-
ticipació es vehicula sempre a
través d’entitats socials i es
calcula que es faran 200 sor-
tides a tot el país. ■ REDACCIÓ

Rigau no veu cap possibilitat
d’aplicar la FP de tauromàquia

EDUCACIÓ

Catalunya no impartirà el títol
de Formació de Tauromàquia
que prepara el ministeri
d’Educació. La consellera
d’Educació Irene Rigau va ma-
nifestar ahir que no veia “cap
possibilitat” que s’apliqui
aquesta titulació, la paternitat
de la qual la va atribuir a l’ex-
ministre José Ignacio Wert. La
consellera, en declaracions a
RAC-1, va mostrar la seva pre-
ocupació pel que amaga
aquesta iniciativa.“És com dir:

‘ja que tenen dificultats a
l’ESO, ferm-lo novillero”. El mi-
nisteri que ara dirigeix Iñigo
Méndez de Vigo ha elaborat
un avantprojecte de títol, que
encara ha de ser presentat a
la conferència que aplega els
representants de totes les co-
munitats autònomes El títol
de Tauromàquia, amb dotze
mòduls i 2.000 hores de for-
mació, s’inclouria en la família
professional “agrària”, i per-
metria estudiar per a banderi-

ller, matador de novillos, pas-
tor o picador. Rigau va recor-
dar que l’objectiu de la FP és
la inserció laboral, raó per la
qual no troba cap sentit a
aquesta titulació. “S’imagina
buscar l’homologació europea
d’aquesta professió?”. La ini-
ciativa del ministeri arriba en
un moment en que els go-
verns de balears i el valencià
volem fer com a Catalunya i
Canàries i prohibir les corri-
das de toros. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Infermeria i treball social es
revolten per la reforma de la UB
Estudiants i professors d’in-
fermeria de la Universitat de
Barcelona (UB) van començar
ahir tres dies de protesta con-
tra la creació de la nova Facul-
tat de Ciències de la Salut,
que aplegarà els estudis de
medicina, odontologia i infer-
meria. Els estudiants, que van
fer classe al claustre de l’edifi-
ci històric de la UB, denuncien
que, amb la reestructuració
que està duent a terme la uni-
versitat, infermeria perdrà pes
en favor d’odontologia i medi-

cina i quedarà supeditada a
aquesta última carrera. Els re-
voltats tenen el suport de la
junta de govern del Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Barcelona (Coib),
que ahir va demanar que
s’aturi la reforma de la UB per
“fer possible un diàleg efectiu
amb les autoritats università-
ries” i “tractar aquells punts
que posen en perill l’autono-
mia de decisió de la professió
infermera amb la cura i pro-
funditat que requereixen”.

La reestructuració que està
duent a terme, des de l’any
passat, la UB també ha posat
en peu de guerra els estu-
diants de treball social, que
volen evitar la desaparició
del seu departament. Els
estudiants temen que si el
seu grau passa a dependre
d’un altre departament se’n
perdrà l’esperit crític i la
singularitat. També reivindi-
quen la seva professió en
uns moment d’emergència
social del país. ■ R.G.A.

Estudiants d’infermeria fent classe ahir a l’edifici històric de la UB ■ JOSEP LOSADA

Autoliv anuncia
que tanca la
planta de
Granollers

ECONOMIA

L’empresa sueca de compo-
nents de l’automoció Autoliv
va comunicar el cap de set-
mana passat als seus treballa-
dors el tancament de la planta
de Granollers, que dóna feina
a 290 persones. Autoliv fabri-
ca cinturons de seguretat per
a vehicles i forma part de les
nombroses empreses del
clúster de l’automòbil. La seva
marxa se suma a la de Valeo,
segons va confirmar aquest
cap de setmana el conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig. Ahir, i davant l’anunci
d’Autoliv, el sindicat UGT va
reclamar a l’empresa que es
repensi el tancament de la fà-
brica. A través d’un comuni-
cat, la central sindical va
apuntar que històricament la
plantilla d’Autoliv ha negociat
per aconseguir d’una manera
negociada càrregues de tre-
ball i nous productes. Per això,
creu que s’ha de treballar per
aconseguir de manera nego-
ciada que s’implantin mesu-
res per evitar el tancament
de la factoria. ■ REDACCIÓ

El termini
d’acceptació de
l’OPA d’Abertis
conclou avui

ECONOMIA

El termini d’acceptació de l’o-
ferta pública d’adquisicions
d’accions (OPA) que Abertis
ha llançat sobre el 6,5% del
seu capital conclou avui. Crite-
ria, el primer accionista del
grup d’Infraestructures, amb
un 24% del capital, i el Fons
CVC, que té el 8% de les acci-
ons, han manifestat que acu-
diran a l’oferta. En canvi, el
Grup Villar Mir, el segon accio-
nista, amb una participació del
16%, ja ha assegurat que no
s’acollirà a l’OPA de l’empresa
que presideix Salvador Alema-
ny [foto]. El preu de l’OPA és
de 15,7 euros per títol. ■ EP

Les entitats socials busquen més
complicitat de la ciutadania

SOCIETAT

Amb el lema Quan ens neces-
sites hi som, la Taula del Ter-
cer Sector, que aplega unes
3.000 entitats socials catala-
nes, posa en marxa una cam-
panya per mostrar el treball
que fan i alhora convida la ciu-
tania a implicar-s’hi. Algunes
de les maneres de portar a
terme aquesta implicació és
a través del voluntariat o
d’aportacions econòmiques.

La Taula recorda que en
temps de crisi, els entitats

s’han convertit en el gran ”co-
ixí social” i acompanyen dia a
dia moltes persones en situa-
ció o risc d’exclusió. El tercer
sector no deixa de créixer da-
vant l’evident augment també
de les necessitats: així, entre
2013 i 2014 s’han atès un
3,4% més de persones. Una
atenció que s’ha pogut aug-
mentar gràcies a un suport
també creixent tant de la ciu-
tadania com d’ajuntaments i
del govern, segons va infor-

mar ahir la Taula amb una no-
ta. Els ingressos van poder
augmentar entre 2013 i 2014
un 2,9% i es va aconseguir
invertir una tendència de re-
ducció contínua d’ingressos
dels anys anteriors. La crida
de les entitats, fe fet, és do-
ble: no només exigeixen una
solució urgent a les desigual-
tats i per defensar l’estat de
benestar als poders públics,
sinó també a cadascun dels
ciutadans.■ REDACCIÓ
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A la integración social a través de las artes

Títol: Europa Espanya Espanyol
Autor: Omar González

El programa Apropa Cultura ha lanzado una iniciativa para sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia del acceso a la cultura a los sectores más desfavorecidos. Medio centenar de
equipamientos culturales han organizado una semana, del 26 de octubre al 1 de noviembre, llena
de actividades y propuestas culturales que ayudarán a dinamizar la tarea que realiza Apropa
Cultura y las entidades sociales durante todo el año.

Entre las actividades destaca una serie de espectáculos de danza y talleres que se celebrarán en
diferentes espacios de Barcelona, como el Mercat de les Flors, la Biblioteca de Poble Nou o el
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Del 22 de octubre al 8 de noviembre se
llevará a cabo una serie de talleres, muestras, proyecciones y espectáculos con la finalidad de
otorgar visibilidad a las artes para lograr una mejora social. Participan en el proyecto entidades
como el British Council, el Institut del Teatre o la propia Apropa Cultura y contará con la presencia
de artistas tanto nacionales como internacionales.

La semana se presentó ayer en una mesa redonda donde se encontraron las entidades
participantes y algunos de los protagonistas del vídeo presentación, que son usuarios del
programa. «Estas actividades son muy importantes para nosotros, te abren una ventana a nuevas
formas de vivir la vida», destacó Jordi Liguerre, usuario de Apropa Cultura con la Comunitat
Terapéutica Rauxa. Jordi Cusell, del Centro Ocupacional Aspace, añadió que «cuando estoy en un
espectáculo, no pienso en mi discapacidad».

«Que los centros y plataformas culturales se pongan a disposición de la inclusión social es el
verdadero éxito de este programa», destacó el conseller de cultura, Ferràn Mascarell. «La cultura
es ilusión, formación y también sentimientos. Hace falta dar visibilidad a este proyecto también a
través de las redes sociales», añadió la vicepresidenta del Govern Neus Munté.

Apropa Cultura nace en 2006 en el Auditorio de Barcelona, desde donde se gestiona en la
actualidad. Ahora son 55 equipamientos culturales que dan acceso a la cultura. Los promotores
culturales ponen plazas de su programación a disposición de las entidades sociales que se
quieran añadir, a un precio que van de 0 a un máximo de 3 euros. El programa recibe el apoyo de
la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Obra
Social «La Caixa».

El acto concluyó con una foto de familia de todos los actores del proyecto presentes, desde los
representantes políticos de la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona hasta las asociaciones
sociales, plataformas culturales y miembros de estas que buscan la integración a través de la
cultura.
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Apropa Cultura dedica una intensa semana a
colectivos en riesgo de exclusión

Títol: Europa Espanya Espanyol
Autor: Esteban Linés

En la iniciativa, auspiciada por L'Auditori, participan el Liceu, el Macba, CaixaForum o el
LliurepropiciadaL'Auditori Los 55 equipamientos culturales que actualmente forman la plataforma
Apropa Cultura han configurado para la semana que viene una serie de actividades y propuestas
culturales especiales, dando forma a la primera Setmana Apropa Cultura. Teatros, auditorios,
museos y festivales de toda Catalunya han unido esfuerzo y voluntades para ir un paso más allá
en su objetivo, que no es otro que hacer llegar a la sociedad la importancia del acceso a la cultura
para personas con algún tipo de discapacidad o en situación social adversa (en privación de
libertad, inmigrantes, niños y adolescentes de centros abiertos, personas drogodependientes o
mujeres víctimas de violencia de género).El resultado es que entre el próximo lunes y el 1 de
noviembre, las instituciones implicadas en la iniciativa-que arrancó en 2006- aumentarán el
número de localidades dedicadas a estos grupos (a un precio máximo de 3 euros), organizarán
encuentros entre diversos colectivos o talleres, visitas guiadas y otras actividades, algunas de las
cuales permiten que personas discapacitadas -por ejemplo- suban al escenario. En total durante la
semana que viene las instituciones implicadas en la plataforma Apropa Cultura realizarán más de
doscientas salidas culturales por toda Catalunya con propuestas de teatro, música, danza, circo y
artes visuales. Entre los implicados se encuentran L'Auditori -que fue el embrión del proyecto hace
nueve años- CaixaForum, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el Macba, el CCCB, el Palau de
la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, el TNC, el grupo Focus, el Teatre Bartrina de Reus,
el Auditori Barrades de l'Hospitalet, el Auditori la Mercè de Girona, los teatros Condal y Villarroel
de Barcelona, la Faràndula de Sabadell, el Kursaal de Manresa) o el Teatre-Auditori de Sant
Cugat. Además del programa intensivo de actividades que se desarrollará a lo largo de esos siete
días, la Setmana también quiere funcionar como una campaña de sensibilización dirigida a la
ciudadanía, con "la idea de poder dar visibilidad durante una semana a algo que ocurre todo el
año, y promover de esta manera que muchos equipamientos culturales hagan algo más durante
estos días", instó Sònia Gainza, directora del programa. Fue ella también quien destacó ayer
durante la presentación pública de la Setmana, su vocación educativa, que va más allá de facilitar
el acceso a la cultura de aquellos colectivos vulnerables: "estamos invirtiendo bastante en
formación para que los educadores sociales aprendan como trabajar en el día a día con las artes
para alcanzar estos objetivos educativos". En otro momento del acto, la vicepresidenta del Govern
y consejera de Benestar Social i Família, Neus Munté, manifestóque la iniciativa supone una
mayor "autoestima" para los usuarios y un efecto de más "conocimiento mutuo entre usuarios,
colectivos e instituciones". Su compañero en materia cultural del Govern, Ferran Mascarell,
destacó cuando afirmó que "la importancia" de esta iniciativa es haber conseguido que " el
conjunto del sector cultural diga y materialice la idea de que la inclusión social también es
responsabilidad de la cultura, algo que no era tan obvio".Había expectación por la postura
municipal en torno a esta Setmana Apropa Cultura, posición que verbalizó la segunda teniente de
alcalde, Laia Ortiz (la comisionada de Cultura, Berta Sureda, sentada en primera fila, no tomó la
palabra). Aseguró sentirse satisfecha del programa pero consideró que "hace falta fortalecer el
camino recorrido", dando "un salto adelante" con todos los equipamientos implicados. Y eso no
solo ampliando "la red" ya existente de entidades, sino también "dando un salto adelante en el
significado de lo que es la accesibilidad universal a la cultura, flexibilizando y ampliando la
dimensión educativa que se hace desde los servicios sociales, las entidades y los propios
equipamientos". En opinión de la regidora, el objetivo de esta iniciativa y de la plataforma sería
que la cultura se considerase como un elemento tan esencial e imprescindible para estos



colectivos como lo son los alimentos.
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Més de 50 centres culturals obren a un públic en
risc d'exclusió

Títol: Europa Espanya Català

GIRONA | DDG

La Setmana Apropa Cultura, que se celebrarà entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, ha
organitzat més de 200 activitats a 55 teatres, museus, auditoris i centres culturals de Catalunya
dirigides a un públic integrat per persones en risc d'exclusió.

Apropa Cultura és una iniciativa de l'Auditori de Barcelona que ha possibilitat que 55 equipaments
culturals s'uneixin per oferir una programació especialment dirigida a un públic amb problemes
econòmics per una entrada que no sobrepassarà els 3 euros.

Entre les institucions que participen a la iniciativa n'hi ha de gironines: Caixafòrum Girona, amb
visites a les exposicions i tallers; el Festival Temporada alta, amb fins a 4 espectacles, entre ells
un d'Albert Pla a l'Auditori, i un altre de Cesc Gay al Teatre Municipal; l'Auditori de Girona, amb un
concert de la Cobla la Principal de la Bisbal, i la sala La Planeta.

Nascuda el 2006, la iniciativa s'ha transformat en una «plataforma de reserves en la qual es
registren els diferents serveis d'entitats socials de forma gratuïta, i d'una altra banda els
equipaments culturals, que posen a disposició d'aquesta plataforma un percentatge de la seva
programació i organitzen activitats específiques per als membres de les entitats socials», va
explicar la directora de la iniciativa, Sonia Gainza.

Aquest any, s'organitza per primera vegada una setmana intensiva d'activitats i una campanya de
sensibilització dirigida a la ciutadania, amb «la idea de poder donar visibilitat durant una setmana a
alguna cosa que ocorre tot l'any, i promoure d'aquesta manera que molts equipaments culturals
facin alguna cosa més durant aquests dies», remarca la directora.

Fomentar la inclusió

La plataforma permet a les diferents entitats socials organitzar amb anticipació les sortides
culturals i d'oci, de manera que es fomenta la inclusió a persones discapacitades, en privació de
llibertat, immigrants, nens i adolescents de centres oberts, persones drogodependents i dones
víctimes de violència de gènere.

Altres equipaments culturals solidaritzats amb els que tenen risc d'exclusió són el MACBA, CCCB,
TNC, Mercat de les Flors, Palau de la Música, Grup Focus o el Teatre Liceu, aquests situats a la
capital catalana.

Compartir a Twitter

Compartir a Facebook
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Apropa Cultura dedica una intensa setmana a
col·lectius en risc exclusió

Títol: Europa Espanya Català
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Els 55 equipaments culturals que actualment formen la plataforma Apropa Cultura han programat
per a la setmana que ve una sèrie d'activitats i propostes culturals especials que donen forma a la
primera Setmana Apropa Cultura. Teatres, auditoris, museus i festivals de tot Catalunya han unit
esforços i voluntats per anar un pas més enllà en el seu objectiu, que no és cap altre que fer
arribar a la societat la importància de l'accés a la cultura per a persones amb algun tipus de
discapacitat o en situació social adversa (en privació de llibertat, immigrants, nens i adolescents de
centres oberts, persones drogodependents o dones víctimes de violència masclista).El resultat és
que entre dilluns vinent i l'1 de novembre, les institucions implicades en la iniciativa -que va
arrencar el 2006- augmentaran el nombre de localitats dedicades a aquests grups (a un preu
màxim de 3 euros), organitzaran trobades entre diversos col·lectius o tallers, visites guiades i altres
activitats, algunes de les quals permeten que persones discapacitades -per exemple- pugin a
l'escenari. En total durant la setmana que ve les institucions implicades en la plataforma Apropa
Cultura faran més de dues-centes sortides culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre,
música, dansa, circ i arts visuals. Entre els implicats hi ha L'Auditori -que va ser l'embrió del
projecte fa nou anys-, CaixaForum, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el Macba, el CCCB, el
Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, el TNC, el grup Focus, el Teatre Bartrina
de Reus, l'Auditori Barrades de l'Hospitalet, l'Auditori de la Mercè de Girona, els teatres Condal i
Villarroel de Barcelona, la Faràndula de Sabadell, el Kursaal de Manresa) o el Teatre-Auditori de
Sant Cugat.A més del programa intensiu d'activitats que es desenvoluparà al llarg d'aquells set
dies, la Setmana també vol funcionar com una campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania,
amb "la idea de poder donar visibilitat durant una setmana a una cosa que passa tot l'any, i
promoure d'aquesta manera que molts equipaments culturals facin una mica més durant aquests
dies", va instar Sònia Gainza, directora del programa. Va ser ella també qui va destacar ahir
durant la presentació pública de la Setmana la vocació educativa de la iniciativa, que va més enllà
de facilitar l'accés a la cultura als col·lectius vulnerables: "Estem invertint bastant en formació
perquè els educadors socials aprenguin com treballar en el dia a dia amb les arts per arribar a
aquests objectius educatius". En un altre moment de l'acte, la vicepresidenta del Govern i
consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va manifestar que la iniciativa suposa un
augment en l'"autoestima" per als usuaris i una millora en el "coneixement mutu entre usuaris,
col·lectius, i institucions". El seu company en matèria cultural del Govern, Ferran Mascarell, va
destacar quan va afirmar que "la importància" d'aquesta iniciativa és haver aconseguit que " el
conjunt del sector cultural digui i materialitzi la idea que la inclusió social també és responsabilitat
de la cultura, una cosa que no era tan òbvia".Hi havia expectació per la opinió municipal respecte
a aquesta Setmana Apropa Cultura, posició que va verbalitzar la segona tinenta d'alcalde, Laia
Ortiz (la comissionada de Cultura, Berta Sureda, asseguda a primera fila, no va prendre la
paraula). Ortiz va assegurar sentir-se satisfeta del programa però va considerar que "fa falta
enfortir el camí recorregut" i fer "un salt endavant" amb tots els equipaments implicats. No només
ampliant "la xarxa" ja existent d'entitats, sinó també "fent un salt endavant en el significat del que
és l'accessibilitat universal a la cultura, flexibilitzant i ampliant la dimensió educativa que es fa des
dels serveis socials, les entitats i els equipaments mateixos". Segons l'opinió de la regidora,
l'objectiu d'aquesta iniciativa i de la plataforma ha de ser que la cultura es consideri com un
element tan essencial i imprescindible per a aquests col·lectius com ho són els aliments.
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Més de mig centenar de centres culturals s'obren a
un públic en risc d'exclusió

Títol: Europa Espanya Català
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La Setmana Apropa Cultura, que se celebrarà entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, ha
organitzat més de 200 activitats a 55 teatres, museus, auditoris i centres culturals de Catalunya
dirigides a un públic integrat per persones en risc d'exclusió. Així, els teatres, els auditoris i els
museus obren les portes a col·lectius en risc dexclusió social i ofereixen la programació habitual a
preus dentre 0 i 3 euros.

Apropa Cultura va néixer el 2006 com una plataforma de reserves que posava en contacte entitats
socials amb equipaments culturals que feien activitats específiques per als membres daquestes
entitats. Però per primer cop sorganitza una setmana intensiva dactivitats amb mig centenar
dequipaments i més de 200 activitats.

D'entre els equipaments culturals destaca la participació en el programa d'espais com el MACBA,
el CCCB, el TNC, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Grup Focus o el Gran Teatre del
Liceu. La iniciativa parteix de la idea que la cultura també ajuda a desenvolupar la creativitat,
lautodeterminació personal i la salut.
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55 centros culturales dedicarán una semana a
sensibilizar sobre su programa social

Títol: Europa Espanya Espanyol

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de
octubre y el 1 de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa
Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de
exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que
estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la
sociedad sobre la importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como
dar a conocer la tarea de esta plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de
reservas" donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres
euros y las entidades sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con
antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55
equipamientos que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de
las localidades destinadas a este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y
Familia, el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las
Personas de la Diputación de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los
equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos
problemas también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no
piensa en su discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó
de estar durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de
Cultura de la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia
Ortiz, ha reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar
cambiar la realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de
todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una
alianza entre administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que
Apropa Cultura tiene "un valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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Apropa Cultura organitza una setmana dactivitats
per fer visible la seva tasca

Títol: Europa Espanya Català

Els cinquanta-cinc equipaments que actualment integren la plataforma Apropa Cultura ,
organitzaran tot un seguit d'activitats i propostes culturals especials entre el 26 d'octubre i l'1 de
novembre, en el marc de la primera "Setmana Apropa Cultura".

L'objectiu de la proposta és fer arribar a la societat la importància de l'accés a la cultura per a
persones amb algun tipus de discapacitat o situació social adversa. Les institucions implicades en
el programa, que va arrencar l'any 2006; augmentaran el nombre de localitats dedicades a aquests
col·lectius i organitzaran trobades entre grups socials i artistes, entre altres.

Apropa Cultura és una unió d'esforços de diversos equipaments culturals de Catalunya. La
iniciativa que uneix teatres, auditoris, museus i festivals amb les entitats del sector social per fer la
cultura accessible a tothom. Actualment, hi ha gairebé 1.500 centres socials registrats, amb més
de 20.000 persones que van gaudir de les propostes durant la temporada passada.
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sensibilizar sobre su programa social
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BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de
octubre y el 1 de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa
Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de
exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que
estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la
sociedad sobre la importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como
dar a conocer la tarea de esta plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de
reservas" donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres
euros y las entidades sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con
antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55
equipamientos que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de
las localidades destinadas a este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y
Familia, el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las
Personas de la Diputación de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los
equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos
problemas también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no
piensa en su discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó
de estar durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de
Cultura de la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia
Ortiz, ha reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar
cambiar la realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de
todos".



La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una
alianza entre administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que
Apropa Cultura tiene "un valor añadido más allá del acceso a la cultura".



http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/grans-reptes/aixecar-catalunya/288495/govern-dona-suport-programa-socioeducatiu-apropa-cultura-destinat-persones-situacio-discriminacio-risc-dexclusio-social.html

Secció: Nacional
19/10/2015

El Govern dóna suport al programa socioeducatiu
Apropa Cultura destinat a persones en situació de
discriminació i risc d'exclusió social

Títol: Europa Espanya Català



http://news.abomus.com/es/spain/news/kultura/55-centros-culturales-dedicaran-una-semana-sensibilizar-sobre-su-programa-social

Secció: Cultura
19/10/2015

55 centros culturales dedicarán una semana a
sensibilizar sobre su programa social

Títol: Europa Ucraïna Espanyol

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de
octubre y el 1 de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa
Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de
exclusión....



http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/10/19/setmana-apropa-cultura-integracio-social/

Secció: Radio / Televisión
19/10/2015

Apropa Cultura programa una setmana dedicada a
la integració social

Títol: Europa Espanya Català

El programa Apropa Cultura concentrarà més de 200 activitats en teatres, museus i auditoris
durant la setamana del 26 d'octubre a l'1 de novembre. Aquesta programació i el preu de les
entrades, que no superarà els tres euros, estan pensats especialment per a persones en risc
d'exclusió social. 55 equipaments culturals s'han sumat a la iniciativa.

Durant aquesta setmana de campanya les entitats socials realitzaran més de 200 sortides culturals
per tota Catalunya amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals. El Teatre Lliure,
l'Auditori o el Teatre del Liceu són algunes de les 55 institucions que s'han sumat a l'iniciativa.

El programa Apropa Cultura va néixer la temporada 2006-2007 amb el suport del departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Ara ja compta amb
1.474 centres socials inscrits i 1.100 propostes culturals. La temporada passada va tenir una
participació de 21.207 persones.
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19/10/2015

55 centros culturales dedicarán una semana a
sensibilizar sobre su programa social

Títol: Europa Espanya Espanyol

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de
octubre y el 1 de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa
Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de
exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que
estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la
sociedad sobre la importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como
dar a conocer la tarea de esta plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de
reservas" donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres
euros y las entidades sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con
antelación, ha destacado.



http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/10/19/setmana-apropa-cultura-integracio-social/

Secció: Cultura
19/10/2015

Apropa Cultura programa una setmana dedicada a
la integració social

Títol: Europa Espanya Català

El programa Apropa Cultura concentrarà més de 200 activitats en teatres, museus i auditoris
durant la setamana del 26 d'octubre a l'1 de novembre. Aquesta programació i el preu de les
entrades, que no superarà els tres euros, estan pensats especialment per a persones en risc
d'exclusió social. 55 equipaments culturals s'han sumat a la iniciativa.

Durant aquesta setmana de campanya les entitats socials realitzaran més de 200 sortides culturals
per tota Catalunya amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals. El Teatre Lliure,
l'Auditori o el Teatre del Liceu són algunes de les 55 institucions que s'han sumat a l'iniciativa.

El programa Apropa Cultura va néixer la temporada 2006-2007 amb el suport del departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Ara ja compta amb
1.474 centres socials inscrits i 1.100 propostes culturals. La temporada passada va tenir una
participació de 21.207 persones.



http://eldigital.barcelona.cat/mes-de-mig-centenar-de-centres-culturals-sobren-al-public-en-risc-dexclusio_251730.html

Secció: Actualidad / Última Hora - Local
19/10/2015

Més de mig centenar de centres culturals s'obren a
un públic en risc d'exclusió

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Regina Navarro

La Setmana Apropa Cultura, que se celebrarà entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, ha
organitzat més de 200 activitats a 55 teatres, museus, auditoris i centres culturals de Catalunya
dirigides a un públic integrat per persones en risc d'exclusió. Així, els teatres, els auditoris i els
museus obren les portes a col·lectius en risc dexclusió social i ofereixen la programació habitual a
preus dentre 0 i 3 euros.

Apropa Cultura va néixer el 2006 com una plataforma de reserves que posava en contacte entitats
socials amb equipaments culturals que feien activitats específiques per als membres daquestes
entitats. Però per primer cop sorganitza una setmana intensiva dactivitats amb mig centenar
dequipaments i més de 200 activitats.

D'entre els equipaments culturals destaca la participació en el programa d'espais com el MACBA,
el CCCB, el TNC, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Grup Focus o el Gran Teatre del
Liceu. La iniciativa parteix de la idea que la cultura també ajuda a desenvolupar la creativitat,
lautodeterminació personal i la salut.



http://www.lavanguardia.com/cultura/20151019/54438221575/mas-de-50-centros-culturales-se-abren-a-un-publico-en-riesgo-de-exclusion.html

Secció: Cultura
19/10/2015

Más de 50 centros culturales se abren a un público
en riesgo de exclusión

Títol: Europa Espanya Espanyol

Barcelona, 16 oct (EFE).- La Semana Apropa Cultura, que se celebrará entre el 26 de octubre y el
1 de noviembre, ha organizado más de 200 actividades en 55 teatros, museos, auditorios y
centros culturales de Cataluña dirigidas a un público integrado por personas en riesgo de
exclusión.

Apropa Cultura es una iniciativa del Auditori que ha posibilitado que 55 equipamientos culturales
se unan para ofrecer una programación especialmente dirigida a un público con problemas
económicos por una entrada que no sobrepasará los 3 euros.

Nacida en 2006, la iniciativa se ha transformado en una "plataforma de reservas en la que se
registran los diferentes servicios de entidades sociales de forma gratuita, y por otra parte los
equipamientos culturales, que ponen a disposición de esta plataforma un porcentaje de su
programación y organizan actividades específicas para los miembros de las entidades sociales",
ha explicado a Efe la directora de la iniciativa, Sonia Gainza.

Este año, se organiza por primera vez una semana intensiva de actividades y una campaña de
sensibilización dirigida a la ciudadanía, con "la idea de poder dar visibilidad durante una semana a
algo que ocurre todo el año, y promover de esta manera que muchos equipamientos culturales
hagan algo más durante estos días", ha remarcado la directora.

La plataforma permite a las diferentes entidades sociales organizar con anticipación las salidas
culturales y de ocio, de manera que se fomenta la inclusión a personas discapacitadas, en
privación de libertad, inmigrantes, niños y adolescentes de centros abiertos, personas
drogodependientes y mujeres víctimas de violencia de género.

De entre los equipamientos culturales destaca la participación en el programa de espacios como el
MACBA, CCCB, TNC, Mercat de les Flors, Palau de la Música, Grup Focus o el Teatre Liceu.

La iniciativa, que recibe financiación de diversas instituciones y fundaciones para sostener el
programa, parte de la premisa de que la cultura y el arte "ayudan a desarrollar la creatividad, la
autodeterminación y la salud", ha insistido Sonia Gainza.

En la rueda de prensa, Jordi Liguerre, usuario de Apropa Cultura de la comunidad terapéutica
Rauxa, ha manifestado que para él esta iniciativa "es una ventana a otra manera de disfrutar la
vida, una vida sana y lejos de las drogas", mientras que Jordi Cusell, miembro del centro
ocupacional Aspace Badalona, ha señalado que "ya no pienso en mi discapacidad, y disfruto del
espectáculo".EFE



http://lameva.barcelona.cat/barcelovers/es/noticia/mzas-de-medio-centenar-de-centros-culturales-abren-a-un-pzblico-en-riesgo-de-exclusizen

Secció: Actualidad / Última Hora - Local
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Más de medio centenar de centros culturales abren
a un público en riesgo de exclusión

Títol: Europa Espanya Espanyol

Solidaridad. Se trata de la Semana Apropa Cultura, durante la que se ofrece programación
especialmente dirigida a este colectivo con precios que no superan los 3 euros.

La Semana Apropa Cultura, que se celebrará entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, ha
organizado más de 200 actividades en 55 teatros, museos, auditorios y centros culturales de
Cataluña dirigidas a un público integrado por personas en riesgo de exclusión. Así, los teatros, los
auditorios y los museos abren las puertas a colectivos en riesgo de exclusión social y ofrecen la
programación habitual a precios de entre 0 y 3 euros.

Apropa Cultura nació en 2006 como una plataforma de reservas que ponía en contacto a
entidades sociales con equipamientos culturales que llevaban a cabo actividades específicas para
los miembros de estas entidades. Pero por primera vez se organiza una semana intensiva de
actividades con medio centenar de equipamientos y más de 200 actividades.

De entre los equipamientos culturales destaca la participación en el programa de espacios como el
MACBA, el CCCB, el TNC, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Grupo Focus o el Gran
Teatre del Liceu. La iniciativa parte de la idea de que la cultura también ayuda a desarrollar la
creatividad, la autodeterminación personal y la salud.



http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/notespremsa/288485/departaments-cultura-benestar-social-familia-donen-suport-programa-socioeducatiu-apropa.html

Secció: Nacional
19/10/2015

Els departaments de Cultura i Benestar Social i
Família donen suport de nou al programa
socioeducatiu Apropa Cultura

Títol: Europa Espanya Català

La vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, han participat aquest dilluns en la presentació de la primera Setmana
Apropa Cultura. Mitjançant aquesta iniciativa, 55 teatres, auditoris, festivals i museus porten a
terme accions i activitats per donar a conèixer Apropa Cultura, el programa d'inclusió social a
través de la cultura per a centres i associacions que treballen amb persones en situació de
discriminació i risc d'exclusió social. La temporada passada més de 21.000 persones van poder
gaudir de la cultura gràcies al programa. La consellera Munté ha destacat que "en moment de
dificultats com aquestes, és important que sumem esforços per tirar endavant. El programa
'Apropa Cultura' és un exemple d'aquest esperit de col·laboració entre institucions i organitzacions
per donar suport a aquells que més ho necessiten". Munté ha afegit que "si volem que el país
avanci amb pas ferm cap al futur, ens hem d'assegurar que tots i totes seguim el pas. Perquè una
societat mesura la seva fortalesa per com de fort en sigui el graó més dèbil". De la seva banda, el
conseller Mascarell ha remarcat que "tots tenim dret a accedir a la cultura i el programa Apropa
Cultura contribueix a assolir aquest objectiu". Mascarell ha afirmat que "la cultura és
responsabilitat de tots" i que "la inclusió social és una obligació principal dels centres culturals". El
conseller ha assenyalat "la importància de la cultura com a eina socialitzadora i per garantir la
cohesió social". La primera Setmana Apropa Cultura del 26 d'octubre a l'1 de novembre. Amb
aquesta iniciativa es vol sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura de les
persones que més ho necessiten. Per això els 55 equipaments que formen part del programa
Apropa Cultura per a la inclusió han organitzat una setmana d'activitats i propostes culturals,
algunes dissenyades especialment per aquesta ocasió, per donar visibilitat a la tasca que realitzen
durant tot l'any de la mà d'Apropa Cultura. Les activitats són molt diverses i van dirigides a les
entitats socials i als seus membres. Alguns equipaments han augmentat durant aquesta setmana
el nombre de localitats destinades a Apropa Cultura amb un preu màxim de 3 euros, d'altres han
organitzat trobades especials entre els grups socials i els artistes, d'altres han preparat tallers,
visites guiades, formacions i activitats que fan pujar a l'escenari persones amb discapacitat i
d'altres destinaran la recaptació d'algun dels seus espectacles al programa. En total durant
aquesta setmana les entitats socials realitzaran més de 200 sortides culturals per tot Catalunya
amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals. La Setmana Apropa Cultura vol
aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es durà a terme una campanya de
sensibilització social a través de l'estrena d'un vídeo testimonial on quatre persones que
accedeixen a la cultura gràcies a aquest programa expliquen la seva experiència personal i la
importància que té per les seves vides i la seva salut. El vídeo el protagonitzen Jordi Cusell, del
Centre Ocupacional Aspace, Sílvia Gassó, del Club Social Aixec, Jordi Liguerre de la Comunitat
Terapèutica Rauxa i Mercè Quintana, de la Residència Ergos. Les xarxes socials també jugaran
un paper important en la difusió de la Setmana Apropa Cultura. Tothom qui vulgui donar suport a
aquesta iniciativa ho podrà fer compartint fotografies amb missatges a favor de fer accessible la
cultura a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura. Apropa Cultura compta amb el suport econòmic del
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, que hi destina 40.000 euros;
l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona; l'Àrea d'Atenció a les Persones de la



Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "la Caixa". L'entitat s'ha sumat al programa des del 2013
per fer possible la seva extensió als museus. En paral·lel, Apropa Cultura compta amb el suport de
cada equipament adscrit que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la sostenibilitat del
programa. El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals
facilitant la incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la Xarxa. Apropa
Cultura és un programa obert a la participació dels equipaments que vulguin col·laborar en oferir la
seva programació al sector social del seu entorn.



http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20151019/54437308475/55-centros-culturales-dedicaran-una-semana-a-sensibilizar-sobre-su-programa-social.html

Secció: Local
19/10/2015

55 centros culturales dedicarán una semana a
sensibilizar sobre su programa social

Títol: Europa Espanya Espanyol

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de
octubre y el 1 de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa
Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de
exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que
estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la
sociedad sobre la importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como
dar a conocer la tarea de esta plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de
reservas" donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres
euros y las entidades sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con
antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55
equipamientos que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de
las localidades destinadas a este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y
Familia, el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las
Personas de la Diputación de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los
equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos
problemas también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no
piensa en su discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó
de estar durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de
Cultura de la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia
Ortiz, ha reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar
cambiar la realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de
todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una
alianza entre administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que
Apropa Cultura tiene "un valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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Más de 50 centros culturales se abren a un público
en riesgo de exclusión

Títol: Europa Espanya Espanyol

La Semana Apropa Cultura, que se celebrará entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, ha
organizado más de 200 actividades en 55 teatros, museos, auditorios y centros culturales de
Cataluña dirigidas a un público integrado por personas en riesgo de exclusión.

Apropa Cultura es una iniciativa del Auditori que ha posibilitado que 55 equipamientos culturales
se unan para ofrecer una programación especialmente dirigida a un público con problemas
económicos por una entrada que no sobrepasará los 3 euros.

Nacida en 2006, la iniciativa se ha transformado en una "plataforma de reservas en la que se
registran los diferentes servicios de entidades sociales de forma gratuita, y por otra parte los
equipamientos culturales, que ponen a disposición de esta plataforma un porcentaje de su
programación y organizan actividades específicas para los miembros de las entidades sociales",
ha explicado a Efe la directora de la iniciativa, Sonia Gainza.

Este año, se organiza por primera vez una semana intensiva de actividades y una campaña de
sensibilización dirigida a la ciudadanía, con "la idea de poder dar visibilidad durante una semana a
algo que ocurre todo el año, y promover de esta manera que muchos equipamientos culturales
hagan algo más durante estos días", ha remarcado la directora.

La plataforma permite a las diferentes entidades sociales organizar con anticipación las salidas
culturales y de ocio, de manera que se fomenta la inclusión a personas discapacitadas, en
privación de libertad, inmigrantes, niños y adolescentes de centros abiertos, personas
drogodependientes y mujeres víctimas de violencia de género.

De entre los equipamientos culturales destaca la participación en el programa de espacios como el
MACBA, CCCB, TNC, Mercat de les Flors, Palau de la Música, Grup Focus o el Teatre Liceu.

La iniciativa, que recibe financiación de diversas instituciones y fundaciones para sostener el
programa, parte de la premisa de que la cultura y el arte "ayudan a desarrollar la creatividad, la
autodeterminación y la salud", ha insistido Sonia Gainza.

En la rueda de prensa, Jordi Liguerre, usuario de Apropa Cultura de la comunidad terapéutica
Rauxa, ha manifestado que para él esta iniciativa "es una ventana a otra manera de disfrutar la
vida, una vida sana y lejos de las drogas", mientras que Jordi Cusell, miembro del centro
ocupacional Aspace Badalona, ha señalado que "ya no pienso en mi discapacidad, y disfruto del
espectáculo".
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55 centros culturales dedicarán una semana a
sensibilizar sobre su programa social

Títol: Europa Espanya Espanyol

19/10/2015 - 13:50

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 equipamientos culturales dedicarán por primera vez una semana --entre el 26 de
octubre y el 1 de noviembre-- a sensibilizar a la sociedad sobre su programa social Apropa
Cultura, con el que acercan los teatros, auditorios, festivales y museos a colectivos en riesgo de
exclusión.

En rueda de prensa este lunes, la directora de Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicado que
estos 55 centros culturales de toda Catalunya celebrarán esta semana para concienciar a la
sociedad sobre la importancia de hacer accesible la cultura a quienes más lo necesitan, así como
dar a conocer la tarea de esta plataforma --que se desarrolla durante todo el año--.

El programa Apropa Cultura nació en 2008 en L'Auditori, y funciona como "una plataforma de
reservas" donde los promotores ponen una parte de sus localidades a un precio máximo de tres
euros y las entidades sociales pueden seleccionar entre toda la oferta cultural y hacerlo con
antelación, ha destacado.

Esta cita, I Semana Apropa Cultura, propone diferentes actividades para este público en los 55
equipamientos que participan, con visitas, cursos y charlas, y especialmente con un aumento de
las localidades destinadas a este público durante esta semana.

El programa, y la semana, cuentan con el apoyo económico de la Conselleria de Bienestar y
Familia, el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área de Atención a las
Personas de la Diputación de Barcelona y la Obra Social La Caixa, además del apoyo de los
equipamientos participantes.

"TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS"

Uno de los participantes habituales del programa Jordi Cusell ha defendido: "Los que tenemos
problemas también tenemos derechos", y ha explicado que cuando está en los espectáculos no
piensa en su discapacidad.

Igualmente, el usuario Jordi Liguerre ha comentado el caso de un chico que, en una semana, pasó
de estar durmiendo en la calle a poder ver una ópera desde el palco del Liceu.

"Tenemos innumerables iniciativas entre lo social y lo cultural", ha dicho el director del Área de
Cultura de la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mientras que la concejal de Derechos Sociales, Laia
Ortiz, ha reivindicado la amplia perspectiva del consistorio en los asuntos de inclusión social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha señalado que hay que intentar
cambiar la realidad, y que este programa demuestra que "la cultura es una responsabilidad de
todos".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcado que este programa implica una
alianza entre administraciones, el tercer sector social, entidades y voluntarios, y ha dicho que
Apropa Cultura tiene "un valor añadido más allá del acceso a la cultura".
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Edició Vespre - 19 octubre 2015

Títol: Europa Espanya Català

Durant la jornada han declarat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya més testimonis
més sobre el cas del 9N, entre d'ells la directora de l'institut Pedraforca de L'Hospitalet de
Llobregat qui ha assegurat que va rebre diverses trucades del Departament d'Ensenyament el dia
abans del procés participatiu pressionant-la perquè lliurés les claus del seu centre per acollir les
urnes de la consulta.

D'altra banda, els mossos d'esquadra han detingut avui el conegut com a violador del cúter, i
investiguen que podria haver comés cinc agressions més a banda de les 4 per les que serà
processat inicialment.

A més a més, i entre molts d'altres temes, parlarem de la campanya de vacunació de la grip, del
dia internacional del càncer de mama, d'una iniciativa que permet aprendre anglès durant els
viatges en ferrocarril, hi haurà temps per l'esport i en plana cultural coneixerem una nova edició del
Cicle Apropa Cultura.
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Apropa Cultura organitza una setmana dactivitats
per fer visible la seva tasca

Títol: Europa Espanya Català

Els cinquanta-cinc equipaments que actualment integren la plataforma Apropa Cultura ,
organitzaran tot un seguit d'activitats i propostes culturals especials entre el 26 d'octubre i l'1 de
novembre, en el marc de la primera "Setmana Apropa Cultura".

L'objectiu de la proposta és fer arribar a la societat la importància de l'accés a la cultura per a
persones amb algun tipus de discapacitat o situació social adversa. Les institucions implicades en
el programa, que va arrencar l'any 2006; augmentaran el nombre de localitats dedicades a aquests
col·lectius i organitzaran trobades entre grups socials i artistes, entre altres.

Apropa Cultura és una unió d'esforços de diversos equipaments culturals de Catalunya. La
iniciativa que uneix teatres, auditoris, museus i festivals amb les entitats del sector social per fer la
cultura accessible a tothom. Actualment, hi ha gairebé 1.500 centres socials registrats, amb més
de 20.000 persones que van gaudir de les propostes durant la temporada passada.
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Més de 50 accions culturals se solidaritzen amb la
inclusió social

Títol: Europa Espanya Català

Un total de 55 teatres, auditoris, festivals i museus s'han involucrat en la Setmana Apropa Cultura
per acostar les activitats culturals a persones en situació de discriminació i risc d'exclusió social. Si
volem que el país avanci amb pas ferm cap al futur, ens hem d'assegurar que tots i totes seguim el
pas. Perquè una societat mesura la seva fortalesa per com de fort sigui el graó més dèbil, va dir la
vicepresidenta del govern i consellera de Benestar, Neus Munté, en la presentació ahir a l'Auditori
de Barcelona.

En la primera Setmana Apropa Cultura, que es farà entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, s'hi
inclouen espectacles amb entrades molt reduïdes, trobades especials amb els artistes, tallers,
visites guiades i també activitats que faran pujar a l'escenari persones amb discapacitat. La
participació es vehicula sempre a través d'entitats socials i es calcula que es faran 200 sortides a
tot el país.
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Més de mig centenar de centres culturals s'obren
al públic en risc d'exclusió

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Regina Navarro

La Setmana Apropa Cultura, que se celebrarà entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, ha
organitzat més de 200 activitats a 55 teatres, museus, auditoris i centres culturals de Catalunya
dirigides a un públic integrat per persones en risc d'exclusió. Així, els teatres, auditoris i museus
obren les portes a col·lectius en risc d'exclusió social i ofereixen la programació habitual a preus
d'entre 0 i 3 euros.

Apropa Cultura va néixer el 2006 com una plataforma de reseves que posava en contacte entitats
socials amb equipaments culturals que feien activitats específiques per als membres d'aquestes
entitats. Però per primer cop s'organitza una setmana intensiva d'activitats amb mig centenar
d'equipaments i més de 200 activitats.

D'entre els equipaments culturals destaca la participació en el programa d'espais com el MACBA,
el CCCB, el TNC, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Grup Focus o el Gran Teatre del
Liceu. La iniciativa parteix de la idea que la cultura també ajuda a desenvolupar la creativitat,
l'autodeterminació personal i la salut.
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La inclusió social, eix de la Setmana Apropa
Cultura

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Xavier Cervantes

Sensibilitzar la societat sobre la importància de laccés a la cultura de les persones que més ho
necessiten és un dels objectius principals de la primera Setmana Apropa Cultura, que se celebrarà
del 26 doctubre a l1 de novembre. Un altre propòsit és donar visibilitat a la feina que es fa des del
programa dinclusió social Apropa Cultura, i que només el 2014 ja va arribar a més de 21.000
persones. 55 teatres, auditoris, museus i festivals de tot el país participen en un projecte adreçat a
centres socials que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut
mental, discapacitat física, en situació dexclusió social, en privació de llibertat i gent gran, entre
daltres.

Apropa Cultura va néixer el 2007 impulsat per LAuditori amb el suport de lAjuntament de
Barcelona i el departament de Benestar i Família de la Generalitat, i també té el suport de la
Diputació de Barcelona i lObra Social de La Caixa. Funciona com una plataforma de reserves de
places que els equipaments posen a disposició de 1.474 centres socials a un preu màxim de tres
euros, com va explicar ahir la directora dApropa Cultura, Sònia Gainza, en un acte celebrat a
LAuditori i que va aplegar representats dequipaments culturals i del tercer sector. Els equipaments
col·laboradors obren les portes per donar accés a la seva programació habitual i a activitats
específiques, recorda Gainza, que insisteix a destacar la importància destablir ponts entre la
cultura i el món social i que defensa la promoció de la transformació social a partir de la cultura.
Per contribuir a donar visibilitat al projecte, Apropa Cultura ha preparat una campanya audiovisual
en què participen diferents usuaris del programa, com ara Jordi Cusell, del centre ocupacional
Aspace Badalona, i Jordi Liguerre, de la comunitat terapèutica Rauxa. És una finestra a altres
maneres de viure la vida, assegura Liguerre.

Fer un pas endavant

Hem de fer un pas endavant, ampliar loferta i la dimensió educativa i de treball en xarxa. El camí
que hem fet és bo, però hem de millorar-ne laccessibilitat, explica la tinent dalcalde de làrea de
drets socials de lAjuntament de Barcelona, Laia Ortiz, que creu en la capacitat reparadora de la
cultura. Segons la consellera de Benestar i Família, Neus Munté, el programa sha anat reforçant
cada any i consolidant gràcies a laliança entre institucions i entitats del tercer sector, i espera que
amb la Setmana Apropa Cultura hi haurà entitats socials que se sentiran cridades a participar-hi.
La cultura ens ha de formar, incloure i emocionar, afegeix Munté.



http://www.ara.cat/cultura/Setmana-Apropa-Cultura_0_1451854987.html

Secció: Cultura
19/10/2015

55 equipaments culturals i festivals darreu de
Catalunya celebren la primera Setmana Apropa
Cultura

Títol: Europa Espanya Català

Els 55 equipaments (teatres, auditoris, museus i festivals) que actualment integren la plataforma
Apropa Cultura organitzen activitats i propostes culturals especials, en el marc de la primera
Setmana Apropa Cultura. L'objectiu és donar visibilitat i fer arribar a la societat la importància de
l'accés a la cultura per a persones amb algun tipus de discapacitat o situació social adversa.

Del 26 d'octubre a l'1 de novembre les institucions implicades en el programa Apropa Cultura -que
va ser impulsat per L'Auditori l'any 2006- augmentaran el nombre de localitats dedicades a aquests
col·lectius i organitzaran trobades entre grups socials i artistes, entre altres.
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55 centres culturals dedicaran una setmana a
sensibilitzar sobre el seu programa social

Títol: Europa Espanya Català

Un total de 55 equipaments culturals dedicaran per primera vegada una setmana --entre el 26
d'octubre i l'1 de novembre-- a sensibilitzar a la societat sobre el seu programa social Apropa
Cultura, amb el qual acosten els teatres, auditoris, festivals i museus a col·lectius en risc
d'exclusió.

En roda de premsa aquest dilluns, la directora d'Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha explicat que
aquests 55 centres culturals de tot Catalunya celebraran aquesta setmana per conscienciar la
societat sobre la importància de fer accessible la cultura als qui més ho necessiten, així com donar
a conèixer la tasca d'aquesta plataforma --que es desenvolupa durant tot l'any--.

El programa Apropa Cultura va néixer el 2008 en l'Auditori, i funciona com "una plataforma de
reserves" on els promotors posen una part de les seves localitats a un preu màxim de tres euros i
les entitats socials poden seleccionar entre tota l'oferta cultural i fer-ho amb antelació, ha destacat.

Aquesta cita, I Setmana Apropa Cultura, proposa diferents activitats per a aquest públic en els 55
equipaments que participen, amb visites, cursos i xerrades, i especialment amb un augment de les
localitats destinades a aquest públic durant aquesta setmana.

El programa, i la setmana, tenen el suport econòmic de la Conselleria de Benestar i Família, l'Àrea
de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona i l'Obra Social La Caixa, a més del suport dels equipaments participants.

"TAMBÉ TENIM DRETS"

Un dels participants habituals del programa Jordi Cusell ha defensat: "Els que tenim problemes
també tenim drets", i ha explicat que quan està en els espectacles no pensa en la seva
discapacitat.

Alhora, l'usuari Jordi Liguerre ha comentat el cas d'un noi que, en una setmana, va passar d'estar
dormint al carrer a poder veure una òpera des de la llotja del Liceu.

"Tenim innombrables iniciatives entre el social i el cultural", ha dit el director de l'Àrea de Cultura
de la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, mentre que la regidora de Drets Socials, Laia Ortiz, ha
reivindicat l'àmplia perspectiva del consistori en els assumptes d'inclusió social.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha assenyalat que cal intentar canviar
la realitat, i que aquest programa demostra que "la cultura és una responsabilitat de tots".

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha remarcat que aquest programa implica una
aliança entre administracions, el tercer sector social, entitats i voluntaris, i ha dit que Apropa
Cultura té "un valor afegit més enllà de l'accés a la cultura".
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El Govern dóna suport al programa socioeducatiu
Apropa Cultura destinat a persones en situació de
discriminació i risc d'exclusió social

Títol: Europa Espanya Català

La vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, han participat aquest dilluns en la presentació de la primera Setmana
Apropa Cultura. Mitjançant aquesta iniciativa, 55 teatres, auditoris, festivals i museus porten a
terme accions i activitats per donar a conèixer Apropa Cultura, el programa d'inclusió social a
través de la cultura per a centres i associacions que treballen amb persones en situació de
discriminació i risc d'exclusió social. La temporada passada més de 21.000 persones van poder
gaudir de la cultura gràcies al programa.

La consellera Munté ha destacat que "en moment de dificultats com aquestes, és important que
sumem esforços per tirar endavant. El programa 'Apropa Cultura' és un exemple d'aquest esperit
de col·laboració entre institucions i organitzacions per donar suport a aquells que més ho
necessiten". Munté ha afegit que "si volem que el país avanci amb pas ferm cap al futur, ens hem
d'assegurar que tots i totes seguim el pas. Perquè una societat mesura la seva fortalesa per com
de fort en sigui el graó més dèbil".

De la seva banda, el conseller Mascarell ha remarcat que "tots tenim dret a accedir a la cultura i el
programa Apropa Cultura contribueix a assolir aquest objectiu". Mascarell ha afirmat que "la
cultura és responsabilitat de tots" i que "la inclusió social és una obligació principal dels centres
culturals". El conseller ha assenyalat "la importància de la cultura com a eina socialitzadora i per
garantir la cohesió social".

La primera Setmana Apropa Cultura del 26 d'octubre a l'1 de novembre. Amb aquesta iniciativa es
vol sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura de les persones que més ho
necessiten. Per això els 55 equipaments que formen part del programa Apropa Cultura per a la
inclusió han organitzat una setmana d'activitats i propostes culturals, algunes dissenyades
especialment per aquesta ocasió, per donar visibilitat a la tasca que realitzen durant tot l'any de la
mà d'Apropa Cultura. Les activitats són molt diverses i van dirigides a les entitats socials i als seus
membres. Alguns equipaments han augmentat durant aquesta setmana el nombre de localitats
destinades a Apropa Cultura amb un preu màxim de 3 euros, d'altres han organitzat trobades
especials entre els grups socials i els artistes, d'altres han preparat tallers, visites guiades,
formacions i activitats que fan pujar a l'escenari persones amb discapacitat i d'altres destinaran la
recaptació d'algun dels seus espectacles al programa. En total durant aquesta setmana les entitats
socials realitzaran més de 200 sortides culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre, dansa,
circ, música i arts visuals.

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es
durà a terme una campanya de sensibilització social a través de l'estrena d'un vídeo testimonial on
quatre persones que accedeixen a la cultura gràcies a aquest programa expliquen la seva
experiència personal i la importància que té per les seves vides i la seva salut. El vídeo el
protagonitzen Jordi Cusell, del Centre Ocupacional Aspace, Sílvia Gassó, del Club Social Aixec,
Jordi Liguerre de la Comunitat Terapèutica Rauxa i Mercè Quintana, de la Residència Ergos. Les
xarxes socials també jugaran un paper important en la difusió de la Setmana Apropa Cultura.
Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint fotografies amb
missatges a favor de fer accessible la cultura a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.



Apropa Cultura compta amb el suport econòmic del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, que hi destina 40.000 euros; l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de
Barcelona; l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "la
Caixa". L'entitat s'ha sumat al programa des del 2013 per fer possible la seva extensió als museus.
En paral·lel, Apropa Cultura compta amb el suport de cada equipament adscrit que fa una
aportació econòmica anual per contribuir a la sostenibilitat del programa.

El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals facilitant la
incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la Xarxa. Apropa Cultura és
un programa obert a la participació dels equipaments que vulguin col·laborar en oferir la seva
programació al sector social del seu entorn.
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El programa Apropa Cultura organitza una
setmana dactivitats i propostes especials per fer
visible la seva tasca

Títol: Europa Espanya Català

55 equipaments culturals i festivals del país celebraran del 26 docutbre a l1 de novembre la
primera Setmana Apropa Cultura

Els 55 equipaments (teatres, auditoris, museus i festivals) que actualment integren la plataforma
Apropa Cultura organitzaran la setmana vinent activitats i propostes culturals especials, en el marc
de la primera Setmana Apropa Cultura. Lobjectiu, fer arribar a la societat la importància de laccés
a la cultura per a persones amb algun tipus de discapacitat o situació social adversa. Del 26
doctubre a l1 de novembre les institucions implicades en el programa -que va arrencar lany 2006-
augmentaran el nombre de localitats dedicades a aquests col·lectius i organitzaran trobades entre
grups socials i artistes, entre altres. També sestrenarà un vídeo amb el testimoni de receptors del
programa.
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Apropa Cultura organitza una setmana d?activitats
per fer visible la seva tasca

Títol: Europa Espanya Català

Els cinquanta-cinc equipaments que actualment integren la plataforma Apropa Cultura,
organitzaran tot un seguit d'activitats i propostes culturals especials entre el 26 d'octubre i l'1 de
novembre, en el marc de la primera "Setmana Apropa Cultura".

L'objectiu de la proposta és fer arribar a la societat la importància de l'accés a la cultura per a
persones amb algun tipus de discapacitat o situació social adversa. Les institucions implicades en
el programa, que va arrencar l'any 2006; augmentaran el nombre de localitats dedicades a aquests
col·lectius i organitzaran trobades entre grups socials i artistes, entre altres.

Apropa Cultura és una unió d'esforços de diversos equipaments culturals de Catalunya. La
iniciativa que uneix teatres, auditoris, museus i festivals amb les entitats del sector social per fer la
cultura accessible a tothom. Actualment, hi ha gairebé 1.500 centres socials registrats, amb més
de 20.000 persones que van gaudir de les propostes durant la temporada passada.
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55 equipaments i festivals per a la 1ª Setmana
Apropa Cultura

Títol: Europa Espanya Català

Del 26 d'octubre a l'1 de novembre se celebrarà la primera Setmana Apropa Cultura. Amb aquesta
iniciativa es vol sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura de les persones
que més ho necessiten. Per això els 55 equipaments que formen part del programa Apropa
Cultura per a la inclusió han organitzat una setmana d'activitats i propostes culturals, algunes
dissenyades especialment per aquesta ocasió, per donar visibilitat a la tasca que realitzen durant
tot l'any de la mà d'Apropa Cultura. Les activitats són molt diverses i van dirigides a les persones
ateses per les entitats socials. Alguns equipaments han augmentat durant aquesta setmana el
nombre de localitats de la seva programació habitual destinades a Apropa Cultura amb un preu
màxim de 3 euros, d'altres han organitzat trobades especials entre els grups socials i els artistes,
d'altres han preparat tallers, visites guiades, formacions i activitats que fan pujar a l'escenari
persones amb discapacitat i d'altres destinaran la recaptació d'algun dels seus espectacles al
programa. En total durant aquesta setmana les entitats socials realitzaran més de dues-centes
sortides culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals.

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es
durà a terme una campanya de sensibilització social a través de l'estrena d'un vídeo testimonial on
quatre persones que accedeixen a la cultura gràcies a aquest programa expliquen la seva
experiència personal i la importància que té per les seves vides i la seva salut. El vídeo el
protagonitzen Jordi Cusell del Centre Ocupacional Aspace, Sílvia Gassó del Club Social Aixec,
Jordi Liguerre de la Comunitat Terapèutica Rauxa i Mercè Quintana de la Residència Ergos. Les
xarxes socials també jugaran un paper important en la difusió de la Setmana Apropa Cultura.
Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint fotografies amb
missatges a favor de la cultura i de fer-la accessible a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.

Més sobre Apropa Cultura

Apropa Cultura és la unió d'esforços dels equipaments culturals de Catalunya. Es tracta d'una
iniciativa que uneix teatres, auditoris, museus i festivals amb les entitats del sector social per fer la
cultura accessible a tothom. Actualment en formen part 55 equipaments, hi ha gairebé 1.500
centres socials registrats i la temporada passada més de 20.000 persones van gaudir de les
propostes culturals d'Apropa Cultura.

Apropa Cultura compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona,
la Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "la Caixa". En paral·lel, Apropa Cultura compta amb el
suport de cada equipament adscrit que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la
sostenibilitat del programa.

El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals facilitant la
incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la Xarxa i la col·laboració de
la Taula del Tercer Sector. Apropa Cultura és un programa obert a la participació dels
equipaments que vulguin col·laborar en oferir la seva programació al sector social del seu entorn.
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L’equip de psicooncòlegs de
l’Institut Català d’Oncologia

ofereixdesdefa10anyssuportpsi
cològicalessuperviventsdecàncer
de mama. I han de
mostrat que aquest
suport té impacte i
que fins i tot retarda
la reaparició de la
malaltia.PÀGINA31

LA SEGONA

Meditacions al cenobi

SALVADORPánikervaescriureun llibre titulat
Asimetrías (Debate),ondedicauncapítol sencer
aparlarde lademocràcia.Entre les frasesque
escriuelnostre filòsofn’hihaunaqueresulta tot

untractatpolític: “Lademocràciaésunmecanismeadap
tatiu iunmiracle inestable”.Ésadir, enel sistemademo
cràtic,quees fonamentaenunpactedeconvivènciaa
partird’unsvalorscompartits, és imprescindiblebuscar
permanentment l’adaptacióa l’entorn i l’estabilitat social.
IPánikeradverteix: “Elpitjorqueenspotpassaréscreure
que lademocràciaésunassumpte fàcil”.
Leseleccionsdel27Shandeixatuntaulerde jocendi

moniat.El resultathaestatunsíperòno.L’últimapeçadel
trencaclosquesnoencaixapermésqueJuntspelSí intenti
forçarla.Ésoportúpensarque lademocràciaésunaqües
tióextraordinàriamentcomplexa i, comamecanisme
adaptatiu,podemesperar l’acomodaciódelsactors,però
rarament l’estabilitatdelmiracle.

ElconsellerFelipPuigvaparticiparenunes jornades
empresarialsalmonestirdeSantBenet,quecomtotceno
biésun llocqueconvidaa la reflexió ia lamesura.Allàva
manifestarque l’acordentreJuntspelSí i laCUPserà
moltdifícilperquèelsmodelseconòmicsde lesdues for
macionssónmoltdiferents, “enalgunsaspectes incompa
tibles”. Ivaafegirquehatransmès“quehihaunes línies
vermellesquenosaltresnopodemcreuar”enrelació
ambelprogramadegovernde la forçaanticapitalista.
Puigvavaticinarungovernenfuncionsdedosmesos imig
o tres,descartant la investidurad’ArturMasen lesdues
votacions inicials, enesperadeveurequèpassael20D.
Potser lespròximesreunionsentre lesdues formacions

s’hauriende ferenunaabadia:
els llocssantsconvidena fer
aflorar la raó(i l’esperança).
Devegadess’hiprodueixenfins
i totconversions.

!

El xef, que participarà en el
FòrumdeGirona, va prepa

rar ahir alguns dels seus arrossos
durant la presentació del certa
men gastronòmic,
que se celebrarà del
15 al 17 de novembre
i en el qual l’arròs
serà l’ingredient
protagonista. VIURE

!

El Museu Picasso de París,
del qual Laurent Le Bon és

directordesde faunany, ha revo
lucionatcompletament lamanera
de presentar l’obra i
la vida de l’artista
per celebrar els
trenta anys de la se
va creació al cor de
LeMarais. PÀGINA 36

!

La plataforma Apropa Cul
tura, que engloba 55 equi

paments culturals i festivals de
Catalunya amb l’objectiu de faci
litar l’accés a la cul
tura als col∙lectius
més desfavorits, du
rà a terme la Setma
na Apropa Cultura.
PÀGINA 38
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Wayne Simmons, un cone
gut analista suposadament

expert en terrorisme que freqüen
tava com a comentarista els platós
de Fox TV, ha estat
detingut i acusat de
ser un impostor i ha
versepresentat com
a agent de la CIA.
PÀGINA11

!

INTERNACIONAL

El bus de la guerra
La ruta de l’autobúsFidelity
manté la connexió entreBeirut i
la capital de l’Estat Islàmic, Al
Raqqa, travessant 400quilòme
tres de zona de guerra a canvi de
50dòlarsmés peatges i suborns
que demanin en cada viatge les
forces en conflicte. PÀGINA 6

POLÍTICA

L’Espanya de Palomares
La localitat d’Almeria vol obli
dar per fi l’estigma nuclear en el
50è aniversari de l’accident aeri
que el va originar. PÀGINA 16

EDITORIALS

Els temes del dia
L’arribada del fred i les pluges
als territoris de pas dels fugitius
de la guerra de Síria, mentre els
moviments xenòfobs guanyen
força, i les xifres d’afectació del
càncer demama. PÀGINA 22

OPINIÓ

La justícia i els seus usos
KepaAulestia reflexiona sobre
la utilització del poder judicial
amb finalitats polítiques: “És
evident que recórrer a la justícia
és una decisió política delibera
da per part de les institucions
que en determinats casos es
torna ideològica. L’Estatut es
podria no haver recorregut. El
mateix podria haver passat amb
el 9Nuna vegada celebrat com a
jornada participativa”. PÀGINA 23

TENDÈNCIES

Contra l’FP taurina
El noumòdul de tauromàquia,
que equipararia els oficis rela
cionats amb el toreig amb d’al
tres com la fusteria o la jardine
ria, ha despertat un gran rebuig
social, plasmat en lesmés de
20.000 firmes recollides en
contra seu en un dia. PÀGINA 33

CULTURA

La guerra dels llacs
El Ballet Nacional de Cuba
ofereix a partir de demà i fins
diumenge que veEl llac dels
cignes, a Barcelona per segona
vegada aquest any, després que
l’EnglishNational presentés la
seva versió el setembre passat
al Liceu. PÀGINA 40

ESPORTS

Paraula de Platini
El president de la UEFA, l’ex
futbolistaMichel Platini, ha
cedit a la pressió, i ha recone
gut finalment que no existeix
cap contracte que justifiqui
haver cobrat 1,8milions d’eu
ros del president de la FIFA,
Joseph Blatter. PÀGINA 49

ECONOMIA

La Xina abaixa el ritme
El creixement econòmic del
gegant asiàtic durant el tercer
trimestre de l’any ha confirmat
els mals pronòstics i s’ha con
vertit en el pitjor dels sis úl
tims anys, una dada alarmant
malgrat que el PIB xinès es
manté en el 6,9%, un ritmemés
que envejable per a qualsevol
país europeu. PÀGINA 54

Barcelona
cooperant
Espanya és a la cua dels paï
sos occidentals quant a ajuda
al desenvolupament, però
l’Ajuntament de Barcelona
ha decidit ampliar en 1,7
milions d’euros la partida
destinada a cooperació inter
nacional i justícia global, i
així assolirà per primera
vegada la meta simbòlica
del 0,7%,

Kerry, fan d’Albéniz Cultura i inclusió social

Ha sorprès molt que el ministre d’Exteriors, José
Manuel GarcíaMargallo, li regalés a John Ker
ry, quan va arribar a Espanya diumenge passat,

una guitarra clàssica amb la qual el secretari d’Estat
nordamericà ha aparegut a moltes fotos. Sorpresa per a
molts, menys per a Kerry, que va saber des del primer
moment que l’obsequi no era producte d’un tòpic espa
nyol, sinó de la seva passió per la guitarra, que toca des
de fa anys de manera fluida. Segons alguns que l’han
sentit, no ho fa gens malament. És una passió menys
coneguda que la que té per la bicicleta, però que aMar
gallo li va cridar l’atenció quan va saber, fa un any, que el
viceprimer ministre xinès va convidar el secretari d’Estat
nordamericà a tocar la guitarra després d’un sopar a
Pequín i aquest no va vacil∙lar. No només això, sinó que
va tocar el seu repertori preferit. Ni més ni menys que
Isaac Albéniz i Francisco Tárrega i els seus Recuerdos de
la Alhambra.

Encara que ja fa uns anys que la iniciativa Apropa
Cultura és una realitat, és igual de cert que en
l’àmbit públic en general el coneixement de la

seva existència és pràcticament nul. I és paradoxal que
sigui així, ja que es tracta d’una d’aquestes realitats asso
ciatives que realment valen la pena: equipaments cultu
rals capdavanters, entitats i festivals de tot l’arc artístic
català (música, òpera, arts plàstiques i visuals, circ, dansa,
teatre) que s’alien per acostar la cultura als qui ho tenen
pitjor. Discapacitats, però també persones grans, drogo
dependents, immigrants, presos i dones víctimes de la
violència de gènere, són alguns dels col∙lectius als quals
va dirigida una iniciativa que s’intueix no només lloable
sinó essencialment vital. Donar una sobredosi a l’esforç
conjunt però sobretot aquesta imprescindible visibilitat
és el que proposa la setmana Apropa Cultura. L’objectiu
és que la inclusió social sigui també un afer prioritari del
sector cultural.
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