
Jornades d’accessibilitat 
i diversitat 2018

Com millorar l’experiència de les persones amb Discapacitat Intel·lectual 
i a les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)



Presentació

Apropa Cultura és una iniciativa que uneix teatres, 
auditoris, festivals i museus amb les entitats 
del sector social per a fer la cultura accessible. 

Compartim un compromís amb l’educació, 
creiem que és el camí per crear vincles entre l’àmbit 
cultural i social. Per això organitzem jornades 
i formacions adreçades a professionals d’equipaments 
culturals per tal de millorar l’experiència 
de les entitats socials.

Aquesta publicació conté vídeos i documentació 
elaborats amb motiu de les jornades del 29 de gener 
al Macba i el 19 de febrer al Born CCM.

2



Objectius de les jornades

• Millorar l’experiència a les persones 
amb Discapacitat intel·lectual i TEA 
als equipaments culturals.

• Introduir-nos en el concepte d’Accessibilitat 
Cognitiva: accés i recorreguts, orientació 
i localització, informació i documentació, 
atenció i disseny d’activitats. 

• Conèixer metodologies per treballar 
i atendre persones amb necessitats diverses. 

• Compartir projectes i experiències 
amb persones amb Discapacitat intel·lectual 
i TEA a diferents espais culturals. 

• Conèixer materials de suport per treballar 
amb aquests col·lectius abans, 
durant i després de la visita cultural. 
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Jornades d’Accessibilitat i Diversitat  2018

• En entorns inclusius, les persones amb Discapacitat Intel·lectual i les persones 
amb Trastorns de l’Espectre Autista poden gaudir d’una vida normalitzada 
i desenvolupar les seves capacitats.

• Els equipaments culturals tenen un paper fonamental per promoure una cultura inclusiva, 
aquella que garanteix el gaudi dels serveis i béns culturals a totes les persones de la societat.

• Per aconseguir-ho, cal considerar les diferents necessitats i posar les eines adients.

• En aquest document trobareu tots els vídeos de les conferències i els documents relacionats 
elaborats especialment per a les jornades. 
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No tens temps? Llegeix l’article resum de les jornades: 

La diversitat, un repte generador de nous valors
Per Maria José Anía, periodista i experta en accessibilitat  

https://www.apropacultura.cat/uploads/La_diversitat_un_repte_generador_de_nous_valors.pdf
https://www.apropacultura.cat/uploads/La_diversitat_un_repte_generador_de_nous_valors.pdf
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Inauguració de la Jornada del 19 de febrer
al Born CCM amb:

Valentí Oviedo, gerent de l’ICUB
Montserrat Iniesta, directora del Born CCM
Rosa Serrano, presidenta de FECA
Sonia Gainza, directora d’Apropa Cultura 

Inauguració de la Jornada del 29 de gener
al MACBA amb:

Ramon Lamiel, gerent de l’IMD
Rosa Cadenas, presidenta de DINCAT
Josep Maria Carreté, gerent del MACBA
Sonia Gainza, directora d’Apropa Cultura

https://www.youtube.com/watch?v=6pRQysIKTRg
https://www.youtube.com/watch?v=GQ88NUJPA54
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Sílvia García Márquez
Educadora social i professora

de la Universitat Oberta de Catalunya.

Per una mirada aproximada 
a la Discapacitat Intel·lectual

Què és la discapacitat intel·lectual? 
Quina és la nostra actitud envers? 
La Sílvia García ens proposa una aproximació 
social cap a la discapacitat, fugint de les categories 
i els estigmes. 

A més, coneixerem la línia vital d'una persona amb 
discapacitat intel·lectual i els diferents tipus de 
serveis que existeixen per atendre les seves 
necessitats. 
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Denominar, designar i classificar formen part 
d’una experiència comuna. Però categoritzar la discapacitat, 
limita les possibilitats, és a dir, estigmatitza. 

“
”

https://www.apropacultura.cat/uploads/La_discapacitat_intellectual_S_lvia_G_M_rquez_2.pdf


Óscar García
Coordinador de Projectes d’Accessibilitat

de Plena Inclusión Madrid 

Acessibilitat cognitiva 
Eines per apropar els museus a les 
persones amb discapacitat intel·lectual 

A la cultura, les persones amb discapacitat 
intel·lectual viuen una situació d’invisibilitat. 
Per canviar-ho, caldrà començar a treballar 
la cadena d’accessibilitat i promoure 
l’autonomia de les persones. 

Però com fer-ho? Quines són les eines, 
materials i suports que necessitem?
L’Óscar García ens presenta el ventall 
de solucions en accessibilitat cognitiva: 
des de la lectura fàcil, senyalística, l’atenció 
personal i els materials de suport a les visites. 
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Durada: 59 minuts

No existe una única solución, hay un conjunto de soluciones
que hay que tratar de manera lógica. Debemos trabajar con una diversidad 
de herramientas, igual que la diversidad de circunstancias 
en las que tenemos que atender. 

“

”

Consultar guia d’Accessibilitat Cognitiva 

https://www.youtube.com/watch?v=Ysq_rMU0hAQ&list=PLwZ-bv08RLDXZ0jTIo0IteYUGiU08F--Q&index=2&t=0s
https://www.apropacultura.cat/uploads/_scar_Garcia.pdf
https://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2017/12/GuiaderecomendacionesAccesibilidadcognitiva.pdf


Fundació Teas i Dincat Plena Inclusió
Amb Emili Grande, Laura Huguet, Xavier Orno, Dolors Torrent, 

David Castellach, Teresa de Soto, Joan Paner i Adan Álvarez

Experiències culturals
de persones amb discapacitat intel·lectual

Els equipaments estan dissenyats per a tothom? 
Com una persona amb discapacitat intel·lectual 
visita i viu un museu? S’orienta fàcilment, 
entén tota la informació que volem transmetre? 
Fa un ús complet dels serveis que oferim? 
Rep l’atenció personal necessària?

Persones amb discapacitat de la Fundacio Teas
i de Dincat Plena Inclusió ens explicaran la seva 
experiència. Amb motiu de les jornades van ser 
convidades a analitzar 2 museus de la ciutat de 
Barcelona. Els seus comentaris no van deixar 
a ningú indiferent. 
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Durada: 48 minuts

Necessitem ajuda per orientar-nos. Els vestíbuls són molt amples 
i tenen molta informació. Si aquesta informació no està ben senyalitzada 
pot ser que ens despistem.   

“
”

https://www.youtube.com/watch?v=hQEyE2d9iCQ&index=3&list=PLwZ-bv08RLDXZ0jTIo0IteYUGiU08F--Q
https://www.apropacultura.cat/uploads/Fundaci__TEAS.pdf


Marta García Cano i Ana Cebrián
Doctores en Belles Arts i mediadores artístiques, 

membres del col·lectiu Pedagogías Invisibles

HEP! Habitar, estar, pertenecer
una mediación accesible en arte+educación

A l’hora de dissenyar o crear una activitat per a 
persones amb diversitat, què hem de tenir en 
compte? Per on comencem? 

Marta García Cano i Ana Cebrián ens obren les 
portes a les preguntes necessàries per acceptar 
el repte i començar a treballar. 

Com acceptar la incomoditat, la dificultat, 
el dubte? Una ponència on es va experimentar 
en primera persona com el canvi és possible
i l’actitud és el principal aliat per trobar 
possibilitats. 
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Durada: 47 minuts

La dificultad como posibilidad. Se trata de un reto, hay que enfrentarse a ello, 
debemos aceptar la incomodidad. Y si no posible, haz otra cosa.   “

”

https://www.youtube.com/watch?v=acEtmvPE7wQ&index=4&list=PLwZ-bv08RLDXZ0jTIo0IteYUGiU08F--Q
https://www.apropacultura.cat/uploads/APROPA_PEDAGOG_AS_INVISIBLES.pdf


Activitats, visites i projectes a museus
per a persones amb discapacitat intel·lectual

Una selecció de propostes d’equipaments culturals 
catalans que ja treballen amb persones amb 
discapacitat intel·lectual: 

1. Visites dinamitzades dissenyades 
específicament per a persones amb 
discapacitat intel·lectual al MACBA.
Guillem Martí, tècnic d’accessibilitat.
Minut 1 del vídeo.  

2. Experiències i projectes inclusius 
al Centre d’Art la Panera de Lleida. 
Roser Sanjuan, responsable del servei educatiu.
Minut 14 del vídeo. 

3. Visites amb metodologia inclusiva, 
l’ús del Visual Thinking Strategies (VTS) 
al Museu Picasso.
Anna Guarro, cap de serveis públics i activitats.
Minut 27 del vídeo. 
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Durada: 40 minuts

s

https://www.youtube.com/watch?v=okjkn2oEong&list=PLwZ-bv08RLDXZ0jTIo0IteYUGiU08F--Q&index=5
https://www.apropacultura.cat/uploads/Experi_ncies_discapacitat_i_museus.pdf


Lidia Garcia
Directora de l’Associació Aprenem

A què ens referim quan parlem de persones amb TEA?
El trastorn autista durant la infància i l’adolescència

Com són les persones amb TEA?
La Lidia Garcia ens explica les característiques 
específiques de les persones amb Trastorn de 
l’Espectre Autista, concretament durant 
la infància i l’adolescència. 

A la ponència, ens presenta els principals 
símptomes del TEA, destacant els aspectes més 
importants amb l’objectiu obtenir estratègies 
necessàries per facilitar la inclusió.

13

Durada: 30 minuts

Hem de modificar contextos per tal que tothom pugui participar i accedir. 
Però també treballar els suports, allò que media entre el context 
i les necessitats de les persones.  

“
”

https://www.apropacultura.cat/uploads/TEA_Aprenem_Lidia_Garcia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H6ZH-xn2bGw&list=PLwZ-bv08RLDXGYrdUVfVRmqOSqT-KTAcs&index=1


Fundació Mas Casadevall
Gemma Rovira, psicòloga, Arnau Pibernat, educador social

i Ignasi Calvís, usuari de la Fundació Mas Casadevall

El trastorn autista en persones adultes
Un repàs de les necessitats i possibles solucions per garantir l’èxit de les sortides culturals

La Fundació Mas Casadevall és un espai de vida i 
treball per a joves i adults amb TEA. 

Des d’una visió pràctica, van compartir 
com és la seva vida quotidiana i com viuen les 
activitats culturals en el seu dia a dia.

Ens van presentar quins són els aspectes més 
importants a l’hora d’organitzar una sortida 
cultural: des de la demanda, planificació, execució 
i valoració. La ponència ens pot ajudar a tenir en 
compte les necessitats de les persones i dels seus 
educadors i educadores per ajudar a millorar la 
seva experiència als nostres equipaments.
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Durada: 38 minuts

Estem parlant amb persones adultes, és important que la comunicació 
sigui adient, evitar ser infantils amb ells i elles.“ ”

https://www.apropacultura.cat/uploads/Fundaci__Mas_Casadevall.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wji8NjfTvPk&index=2&list=PLwZ-bv08RLDXGYrdUVfVRmqOSqT-KTAcs


Alberto Gamoneda
Educador del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid

Entender las necesidades: 
sobre llaves y puertas…

El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid compta 
amb una llarga experiència treballant col·laboració 
amb entitats socials. 

Alberto Gamoneda ens presenta el projecte 
“Codo con codo” on el museu es va adaptar 
a les necessitats dels participants amb TEA. 

La ponència ens orientarà a l’hora de treballar 
amb una entitat social per dissenyar i organitzar 
una experiència d’èxit per a persones amb TEA 
als nostres equipaments culturals. 
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Durada: 33 minuts

Con determinades poblaciones no trabajamos el descubrir, trabajamos el 
reconocer. Significa que los contenidos se tienen que trabajar previamente 
a la experiència en el museo.  

“
”

https://www.apropacultura.cat/uploads/Alberto_Gamoneda_Entender_las_necesidades.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C240Oxojpoo&index=3&list=PLwZ-bv08RLDXGYrdUVfVRmqOSqT-KTAcs


Marta Robles
Psicòloga de CERAC (Centre Especialitzat de Rehabilitació

de persones amb Austime de Catalunya)

Experiències culturals
de persones amb TEA

Quines dificultats es troba una persona amb TEA 
a l’hora de visitar un equipament cultural? 

Un anàlisi sobre com podem millorar l’accessibilitat 
dels nostres espais, des de la informació a la pàgina 
web, la senyalística, la il·luminació però també 
l’atenció personal. 

Amb motiu de les jornades, persones amb TEA van 
ser convidades a analitzar 2 museus de la ciutat de 
Barcelona. La Marta Robles ens va explicar com va 
anar l’experiència i les seves valuoses valoracions. 
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Durada: 25 minuts

Hi ha una gran dificultat per iniciar les interaccions socials. Si la persona 
del mostrador no els hi fa cas, es poden plantejar marxar.“ ”

https://www.apropacultura.cat/uploads/Marta_Robles_CERAC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mubc9TcwOW4&index=6&list=PLwZ-bv08RLDXGYrdUVfVRmqOSqT-KTAcs


Mònica Surís
Experta en accessibilitat comunicativa

i fundadora de ComAccess

Vull obrir el meu equipament a persones amb TEA, què puc fer?
Petites grans idees que poden fer la diferència

Experiències i bones pràctiques internacionals
d’equipaments culturals que treballen per atendre 
les necessitats de persones amb TEA: 
materials descarregables que ajuden a fer la 
preparació de la sortida, recursos i suports per a 
facilitar l’accessibilitat a les persones amb TEA 
i a les seves famílies. 

Una gran quantitat d’exemples actuals que 
podem trobar a pàgines webs i ens poden servir 
de punt de partida per elaborar els nostres propis 
material adaptats. 
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Durada: 45 minuts

Aquí no podem fallar, una mala experiència pot significar un adéu. Hem de 
posar tots els elements per desenvolupar-ho de la millor manera possible“ ”

https://www.apropacultura.cat/uploads/Presentaci__Apropa_Autisme_Monica_Suris.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XOKS2KaFBlo&list=PLwZ-bv08RLDXGYrdUVfVRmqOSqT-KTAcs&index=4


Una selecció de propostes d’equipaments culturals catalans 
que ja treballen amb persones amb TEA: 

1. Materials i accions desenvolupades entorn 
a persones amb TEA. Irene Calvís, responsable 
del projecte social del Gran Teatre del Liceu.
Minut 1 del vídeo

2. Experiència als cinemes Filmax. Marta Romero 
i Josep Campreciós, representant de Filmax Gran Via.
Minut 11 del vídeo

3. El Niu de Ciència, un espai sensorial al Museu de Ciències 
Naturals. Marta Romero, directora tècnica al Centre de 
Recursos per l'Autisme d'Aprenem a Barcelona (CRAB) i 
Montserrat Ballester, tècnica del Departament d’Educació 
i Activitats del Museu de Ciències Naturals.
Minut 23 del vídeo

4. Projecte Guia’m pel Monestir. Visites guiades a càrrec de 
persones amb síndrome d’Asperger. 
Helena Minuesa, servei educatiu del Museus de Sant 
Cugat (Ajuntament de Sant Cugat) i Carla Bonet, guia de la 
Fundació Friends. 
Minut 36 del vídeo

Activitats i projectes a equipaments culturals
dissenyades per a persones amb TEA
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Durada: 43 minuts

https://www.apropacultura.cat/uploads/Activitats_TEA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VjVnyATCteo&index=5&list=PLwZ-bv08RLDXGYrdUVfVRmqOSqT-KTAcs
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Introducciones a la diversidad funcional

Vídeo
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Guia de recomanacions
en accessibilitat cognitiva

Aquesta publicació conté recomanacions a tenir 
en compte en l'accés, disseny i desenvolupament 
d'entorns, productes, béns i serveis perquè aquests 
puguin ser utilitzables per persones amb discapacitat 
intel·lectual o dèficits cognitius.

Elaborada per Plena Inclusión Madrid, l’objectiu de la 
Guia de Recomacions és donar resposta a la creixent 
preocupació que existeix per buscar solucions 
en l'àmbit de l'accessibilitat cognitiva. 

Autors/res: Berdud, Mª Luisa, (Fundación Síndrome de Down de 
Madrid); Cervera, Álvaro (Aspacen); Chacón, Jose Manuel (Asociación
Adisli); Gallardo, Ana (FEAPS Madrid); Marañón, Eunate (Fundación 
Tuya); Marco, Alberto (Asociación Afanias); Mirón, Luz (Asociación
Pauta); Moreno, Alfonso (Fundación Ademo); Murillo, Isabel (Fundación 
Ademo); Vela, Ana Belén (APAMA) Coordina: Ana Gallardo

Any: 2014

http://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2017/12/GuiaderecomendacionesAccesibilidadcognitiva.pdf
http://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2017/12/GuiaderecomendacionesAccesibilidadcognitiva.pdf


Óscar Martínez

Educador social, consultor de la UOC i professor
de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Óscar Martínez ens proposa trencar
amb alguns dels mites sobre 
la discapacitat intel·lectual. 

Posarem en valor la diversitat humana 
com a mecanisme per oferir un relat
del món més real, just, inclusiu i saludable.

“La discapacidad no existe. 
Es un concepto que nos hemos 
inventado las personas que no 
tenemos discapacidad. Lo que existe 
son ciudades y entornos que no tienen 
en cuenta la diversidad de la 
población.”
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Durada: 33 minuts

Introduccions a la Discapacitat Intel·lectual

https://www.youtube.com/watch?v=cXfVsxi9XjI&t=17s
https://www.apropacultura.cat/uploads/apropa_cultura_abril_2017_oscar_martinez.pdf


Claudia Torner

Coordinadora del programa Apropa Cultura, 
educadora de l’activitat ‘Un matí d’orquestra’ de L’Auditori 
adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual

i a persones amb Alzheimer.

Vídeo amb consells pràctics per dissenyar, 
organitzar i atendre activitats adreçades a 
persones amb discapacitat intel·lectual. 

“Amb ells aprenem a ser flexibles i 
creatius. Els educadors i educadores 
dels equipaments culturals som
afortunats perquè podrem gaudir del 
millor d’aquestes persones. ”
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Durada: 19 minuts

Consells pràctics per a organitzar activitats
Adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual

https://www.youtube.com/watch?v=iJPPNBy68Wc&index=7&list=PLwZ-bv08RLDUNm8f9YFqDaty4-OG_6Uij
http://www.apropacultura.cat/uploads/Persones_amb_discapacitat_intel_lectual.pdf
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Manual de accesibilidad e inclusión
Atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual

Manual dedicat a l’accessibilitat i inclusió al patrimoni 
cultural i natural, en especial als museus i exposicions. 
El llibre conté exemples de bones pràctiques, 
referències a institucions i recursos en línia així com 
una completa bibliografia. 

A les properes pàgines d’aquest document trobaràs un 
extracte del llibre, el capítol que fa referència l’atenció 
a persones amb limitacions psíquiques i intel·lectuals. 

Autors/res: Antonio Espinosa. Carmina Bonmatí, Francesc Aragall, 
Concepción Blocona, Imma Bonet, Begoña Consuegra, Álex Dobaño, 
Paula Doncel, Joan M.Gil, Francesc Lluch, Encarnación Lago, Pedro 
Lavado, María Consuelo, Marina Puyuelo, Enrique Rovira-Beleta, 
Viviane Sarraf, Joan Sibina, Teresa Soldevila i Tomás Soriano. 

Any: 2013

Més informació i compra del llibre 

http://www.trea.es/books/manual-de-accesibilidad-e-inclusion-en-museos-y-lugares-del-patrimonio-cultural-y-natural
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11.6. Atención a personas con limitaciones psíquicas e intelectuales.[1]

• Utilizar un lenguaje oral directo y de estructura clara y lógica, 
no complejo, empleando técnicas de audiodescripción. 
Evitar palabras largas, difíciles de pronunciar, extranjerismos, tecnicismos 
y acrónimos, así como dar demasiada información. 
Priorizar verbos y acciones a palabras, conceptos e ideas complejas. 
Esto no significa hacer uso de un lenguaje infantil o simplista.

• Evitar un trato infantilizante y proteccionista. 
Tratarles de acuerdo con su edad.

• Facilitar y estimular su participación, pero sin presionarles.

• Introducir un solo sujeto o idea por frase. Evitar hablar rápido.
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• Describir conceptos simples y concretos. 
Evitar nociones abstractas, y si son imprescindibles, 
ilustrarlas con ejemplos concretos o con ideas que les sean familiares. 
Algunos recursos del lenguaje que pueden ayudar a hacer más atractiva 
la interpretación y la comunicación oral en el museo (por ejemplo, el 
sarcasmo, los dobles sentidos, las metáforas, etc.) pueden en cambio 
resultar un obstáculo para personas con determinadas discapacidades 
intelectuales, como el síndrome de Asperger.

• Responder a sus preguntas, asegurándonos de que nos comprenden, 
y en caso negativo dejarnos ayudar por su acompañante. 
No aparentemos haber comprendido, si no ha sido así.

• Utilizar los gestos para referirse a la dirección para llegar 
a un lugar dentro del museo.

• Recurrir a la gestualidad, a las imágenes o a un nuevo planteamiento, 
si se observan problemas de comunicación o falta de interés.

• Utilizar un lenguaje preferentemente positivo. 
El uso de la negación puede llevar a confusión.
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• Permitir que los visitantes realicen las gestiones de las que sean capaces, 
limitando nuestra ayuda a lo necesario y potenciando en lo posible su 
autonomía.

• Facilitar las visitas en horarios de menos afluencia de público. 
Algunas personas con estos tipos de discapacidad son especialmente 
sensibles al entorno inmediato, y los ruidos o la actividad intensa 
a su alrededor pueden distraerles o afectarles de alguna forma.

• Seamos discretos cuando tratemos con las personas con discapacidad 
intelectual, evitando ponerla en evidencia.

• Respecto a personas con discapacidad psíquica, evitemos en general 
situaciones que puedan derivar en violencia, como críticas o discusiones.

Más pautas de atención a personas con diferentes discapacidades intelectuales, 
como demencias o autismo, en 
www.artbeyondsight.org/mei/disability-awareness-training

http://www.artbeyondsight.org/mei/disability-awareness-training
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Manifest de Cultura Inclusiva

El manifest de Cultura Inclusiva de Plena Inclusión 
Madrid té com a finalitat col·laborar en la construcció 
d'una cultura inclusiva i oberta a la diversitat. 

Es tracta d'una carta oberta als responsables polítics, 
als agents culturals, a la societat i al moviment 
associatiu de la discapacitat per lluitar per la inclusió 
en l'àmbit cultural de les persones amb discapacitat 
intel·lectual o del desenvolupament, l'accés 
actualment és molt restringit.

Autors/res: Laura Alonso y Paula Pérez (F. Ademo), Rodrigo 
González (Afanias), José Colmenero (F. Anade), Belén Alarcón (F. 
Aprocor), Rebeca Barrón y Jesús Arroyo (Argadini), Marisol Álvarez 
(Debajo del Sombrero) Ana Lozano (FEAPS Madrid), Manuel Blanco 
y Allende López (Grupo AMÁS), Ana Belén Núñez (Asociación
Pauta), Gabriela Martín y Santiago Ayala (Psicoballet Maite León), 
Belén Padilla (F. Síndrome de Down Madrid), Ana de la Cruz (F. 
Trébol). Coordina: Ana Lozano.

Any: 2014

http://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2017/12/Manifiestocultura-inclusiva.pdf
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Decàleg per donar suport a persones
amb discapacitat intel·lectual

Un document pràctic elaborat per Dincat Plena 
Inclusió Catalunya per donar pautes a l’hora 
de tractar les persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament.

Dincat compta amb un apartat de documents 
i recursos al seu web:

www.dincat.cat

http://www.dincat.cat/10-pautes-per-donar-suport-a-una-persona-amb-discapacitat-intel-lectual-com-a-client_228271.pdf
http://www.dincat.cat/
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Altres publicacions Apropa Cultura

www.issuu.com/apropacultura

Des del 2013, elaborem documentació i vídeos sobre accessibilitat i diversitat:

• Aproximacions als diferents col·lectius socials.
• Eines i recursos en accessibilitat. 
• Bones pràctiques internacionals. 
• Presentació de projectes i propostes d’equipaments culturals. 

I molta més informació pràctica! 

http://www.issuu.com/apropacultura


Vols més informació?

Consulta www.apropacultura.cat
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http://www.apropacultura.cat/formacio-mediateca.aspx


Contacte:

Apropa Cultura
c. Lepant 150 | 08013 Barcelona
Tel. 93 247 93 00
apropa@apropacultura.cat
www.apropacultura.cat
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