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QUÈ ÉS APROPA CULTURA 
Apropa Cultura és un programa sociocultural que fa accessible la programació cultural a 
persones en situació de vulnerabilitat o de l’àmbit de la discapacitat. A través del web 
www.apropacultura.cat connectem les entitats socials amb els teatres, auditoris, museus, 
espais singulars i festivals d’arreu de Catalunya.  

 

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES 

Tots i totes ens hem emocionat, hem rigut o plorat gràcies a l’art. Més enllà dels sentiments, 
la cultura també ajuda a desenvolupar la creativitat, l’autodeterminació personal i la salut.  

Amb Apropa Cultura, més persones tenen l’oportunitat de viure la cultura, fomentant una font 
de felicitat molt necessària.  

o Programació cultural: 

o Espectacles de la programació habitual de teatres, festivals i auditoris. 

o Visites i tallers al voltant de les col·leccions i exposicions de museus i espais 
singulars. Aquestes activitats s’adapten a les necessitats de cada grup.  

o Tota la programació s’ofereix a preus entre 0 i 3 €/persona. 

o Vetllem perquè les sortides siguin un èxit: periòdicament organitzem sessions de 
presentació de la programació que s’ofereix als centres socials de cada municipi.  

o Organitzem formacions artístiques, Educa amb l’Art, adreçades a professionals de 
l’acció social i educativa. Al web, proporcionem recursos pedagògics en xarxa per a 
treballar les arts en els centres socials.  

o Dissenyem formacions en accessibilitat i inclusió adreçades al personal dels 
equipaments culturals per tal de poder oferir el millor servei possible als col·lectius 
socials.  

o Dissenyem i organitzem Projectes Artístics on hi participen entitats socials i 
equipaments culturals, per tal de fer arribar la cultura a totes les persones, fins i tot 
aquelles que per les seves circumstàncies no poden sortir dels centres socials.  

o Ens adeqüem a les necessitats i circumstàncies del moment, a partir de la situació 
de la Covid-19, també hem promogut activitats online i en streaming i als centres 
socials.  

 

  



 
 

A QUI ENS ADRECEM? 

 

A entitats i centres socials que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual, amb 
problemàtica de salut mental, discapacitat física en situació d’exclusió social, gent gran 
(residències, centres de dia), en privació de llibertat, persones migrades i refugiades 
(programes d’acollida i d’inclusió social), infància i adolescència (CRAES i centres oberts), 
addicions, sense llar, dones (violència de gènere i risc d’exclusió), Trastorn de l’Espectre 
Autista, col·lectiu LGTBI. Tots aquests col·lectius poden gaudir de la Tarifa Apropa de 0 a 
3€.  

 
També donem servei a entitats de discapacitat sensorial, centres especials de treball, 
associacions de malalties cròniques, associacions de pares i familiars lligades a 
síndromes o malalties i habitatges amb serveis de gent gran. Aquestes tenen opció a una 
tarifa que anomenem Tarifa Reduïda que oscil·la entre els 0 i 10€. Si hi ha més acompanyants 
que usuaris també es relacionarà amb aquest tipus de tarifa. 

 

 
 

Grup de  l’entitat Activament en una visita al Gran Teatre del Liceu. 

  



 
 

LA COORDINACIÓ DE L’OFICINA CENTRAL  

 
Difusió del programa  

o Durant l’any, busquem la incorporació de la programació cultural de nous 
equipaments culturals i ajuntaments. En el procés d’adhesió, establim relacions 
sostenibles amb la direcció, gerència, regidoria o alcaldia. Realitzem formacions 
específiques adreçades al personal de l’equipament per tal de donar el millor servei 
possible. Realitzem de forma continuada l’acompanyament per potenciar i 
desenvolupar el programa a cada espai. 

 

o Gestionem la base de dades de més de 2.600 centres socials de més de 200 
municipis de Catalunya i treballem per ampliar el nombre. Treballem amb 
federacions, agrupacions, entitats i diputacions per fer conèixer l’Apropa Cultura. 

  

o Dissenyem i produïm una campanya de comunicació anual en col·laboració amb els 
equipaments culturals i entitats socials per tal de donar a conèixer el programa i 
reivindicar l’accés a la cultura com a dret universal.   

 
Gestió de la oferta cultural 

o Gestionem el web www.apropacultura.cat, mitjançant el qual dinamitzem la venda 
d’entrades i vehiculem totes les reserves d’entrades a espectacles i visites a museus. 
El web és el fruit del treball conjunt amb l’empresa informàtica que desenvolupa i 
millora la plataforma i l’administrador de continguts per tal d’adaptar-nos a les 
necessitats de les persones usuàries, siguin de l’àmbit cultural i social. Per aquesta 
raó, Apropa Cultura proposa noves implementacions informàtiques al llarg de l’any.  

o Després d’un any difícil degut a la Covid-19 amb una gran davallada d’assistència a 
activitats culturals, durant el 2021 s’han tornat a incrementar el nombre de sortides 
culturals i enguany s’han reservat més de 44.000 experiències culturals als 
equipaments culturals adherits a la xarxa Apropa Cultura.  

o Organitzem sessions de presentació de la programació als diferents municipis per 
tal de donar a conèixer totes les propostes culturals als centres socials i ajudar-los a 
fer la millor tria. Aquestes presentacions tenen format presencial i en modalitat 
online.  

o Vetllem per tal que els equipaments culturals ofereixin com a mínim el 2% de la seva 
programació habitual a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Oferim un servei de 
suport als més de 130 equipaments culturals en l’àmbit de gestió així com a nivell 
informàtic i de continguts. 



 
 

o Assessorem als equipaments culturals per tal d’adaptar les seves activitats a les 
necessitats de cada col·lectiu. 

 

Formació 

 

o Dissenyem i organitzem el curs Educa amb l’Art, formacions adreçades a 
professionals de l’acció social i educativa. L’objectiu és descobrir com utilitzar les 
arts poden ajudar en la seva feina dia a dia. Cada sessió és dissenyada amb el Servei 
Educatiu de l’equipament cultural on s’organitza. Apropa Cultura s’encarrega de la 
difusió i inscripcions dels i les assistents. Cada sessió és enregistrada i editada en 
vídeo i publicada per ser consultada obertament. A més, s’elabora un dossier 
pedagògic de cada formació.  
 

o Realitzem Jornades d’Accessibilitat i Diversitat adreçades a professionals que 
treballen en equipaments culturals. 
 

o Oferim formacions d’introducció a la diversitat i mediació amb grups socials als 
nous equipaments que s’adhereixen a la xarxa.  Enguany hem dissenyat i produït una 
formació online per al personal d’atenció al públic.  
 

o Sota demanda, oferim un servei personalitzat d’assessorament referent a activitats 
i adaptacions, disseny universal, per tal d’adaptar-se a les necessitats dels col·lectius 
amb diversitat. 
 

 
Formació sobre Accessibilitat i Diversitat al Museu de la Noguera a Balaguer. 



 
 

Coordinació de projectes artístics 

o Des de la seva creació l’any 2014, coordinem el Cor Apropa Cultura, format per més 
de 50 professionals de l’acció social i educativa.  
 

o Des del 2012, gestionem l’activitat Un matí d’orquestra a L’Auditori adreçada a 
persones amb discapacitat intel·lectual i Alzheimer i altres demències. El projecte ha 
crescut i ara està implementat a 4 orquestres de Catalunya. 
 

o Co-dissenyem el cicle de concerts La Banda ens Apropa, des del 2018 amb la 
voluntat d’oferir música de qualitat en directe per a persones adultes en horari de 
matins entre setmana.  
 

o En col·laboració amb 10 museus de la xarxa coordinem el projecte El Museu 
s’Apropa, visites i activitats participatives que tenen lloc a residències de gent gran 
per apropar l’art a les persones grans en situació d’aïllament o dependència. 
 

o Coordinem el projecte musical Ritmes en companyia. Tallers de musicoteràpia 
impartits a centres residencials de Salut Mental per aixecar els ànims i fomentar la 
cohesió de grup.  

 

Col·laboració 

o Durant tot l’any participem en jornades i conferències per tal de donar a conèixer el 
programa i promoure l’accessibilitat universal a la cultura. També ens permet 
conèixer la realitat i objectius dels diferents col·lectius socials.  
 

 
Jornada “Participació de persones en situació a risc d’exclusió social”. Organitzat per Cultura + Social a València. 



 
 

UNA BREU HISTÒRIA 
 

Apropa Cultura és un cúmul de llocs, cultures, iniciatives, formacions, tallers, jornades i totes 
les iniciatives que puguem imaginar, que fan confluir dos eixos fonamentals: les persones i 
la cultura.  

 

2006 – 2009 | Els orígens del projecte | La Música 

Les entitats socials mostren un gran interès pels concerts que l’Auditori programa durant 
aquests anys. Per donar una resposta a aquestes inquietuds, es crea l’Auditori Apropa. 
Primeres formacions musicals a educadors socials. 

 

2010 – 2011 | Neix Apropa Cultura | Teatre - Dansa - Música 

La voluntat d’accedir a l’oferta cultural per part de les entitats socials no és una anècdota. És 
real i creix cada any. El 2010 es posa en marxa Apropa Cultura. Hi participen L’Auditori, el 
Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure. S'amplien les 
formacions musicals a educadors socials amb altres disciplines artístiques, Educa amb l'Art. 

 

2012 – 2015 | L’expansió territorial | Museus 

Durant la temporada 2012/13, nous equipaments d’arreu de Catalunya s’adhereixen a la 
xarxa. Un any més tard, els museus comencen a oferir la seva programació a través d’Apropa 
Cultura. Neixen les Jornades de formació en accessibilitat per a tècnics culturals. 

 

2016 – 2020 | Programadors privats – Més enllà d'obrir portes 

Apropa Cultura incorpora alguns programadors privats que comencen a oferir la seva 
programació habitual. Al setembre de 2020, ja compta amb més de 125 teatres, auditoris, 
festivals, museus i espais singulars. Creació de noves activitats que motiven i fomenten la 
participació en la vida cultural de les persones en risc d'exclusió social. 

 

2020 - 2021 

Expansió del programa Apropa Cultura a les Illes Balears 

Primera expansió del programa. La comunitat autònoma de les Illes Balears entra a formar 
part del programa Apropa Cultura. S’engeguen grans projectes participatius com El Museu 
s’Apropa o Ritmes en companyia.  

 



 
 

EQUIP APROPA i COORDINADORS/RES 
 

L’equip Apropa Cultura gestiona el programa des de l’estructura de L’Auditori, i per tant sota 
la figura del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, qui facilita uns Serveis generals que permeten 
la viabilitat econòmica del programa. Al mateix temps, l’equip Apropa Cultura, dissenya i 
col·labora amb els projectes socioeducatius de L’Auditori. 

 

L’equip de professionals 

+ Sonia Gainza, direcció 
+ Claudia Torner, coordinació  
+ Mariona Galter, comunicació 
+ Ignasi Cobo, administració 
+ Maria Cinta Bosch, freelance màrqueting  
+ Teresa Rubio, freelance mediació 
+ Teresa Pérez i Susanna Pérez, freelance coordinació del projecte El museu s’Apropa 
+ Enric Nonell, freelance comercial difusió del programa entre les entitats socials 
+ Empresa Cosmica, col·laboració en premsa i xarxes socials 
+ Empresa Nadir, creació de vídeos tutorials del web Apropa Cultura 
+ Empresa Homuork, assessorament i producció de vídeos de formació online 
+ Catherine Clancy , Oriol Casals, Pilar Planavila, Raúl Hernàndez i Mateu Aragay, 

musicoterapeutes dels tallers Un matí d’orquestra 
+ Giuseppe Pulice, Orsi Csoma, col·laboració en els tallers de música.  
+ Pau Gimeno i  Oliver Barandun, col·laboració en el projecte Ritmes en Companyia. 
+ Maria del Mar Matas, coordinació d’Apropa Cultura a les Illes Balears 
 

Equip Apropa Cultura als equipaments culturals 
Apropa Cultura  és el treball conjunt entre els diversos equipaments culturals, la coordinació 
es porta a terme des de L’Auditori amb la col·laboració de les responsables de cada 
equipament.  
 

Amb el suport de les administracions públiques 
Involucrades des de l’inici en el desenvolupament de L’Auditori Apropa i Apropa Cultura, 
donen suport econòmic i difusió del projecte: 

+ Generalitat de Catalunya (Departament de Treball d’Afers socials i Família i 
Departament de Cultura)  

+ L’Ajuntament de Barcelona (Àrea de Drets Socials, IMPD i ICUB) 
+ Diputació de Barcelona (Àrea de Benestar Social i Cultura) 

 

A més, el programa Apropa Cultura compta amb la col·laboració de l’Obra Social de “la 
Caixa” des de l’any 2013.  

 



 
 

Llistat de coordinadores i coordinadors Apropa Cultura als equipaments i festival  
de Catalunya 
 

Adrià Fornés, Aina Baig Caamaño, Alba Galan, Alba Marsol, Alba Moreno, Albert Batlles, Albert 
Galindo, Albert Martí Panadès, Albert Minguillon, Àlex Culleré, Alexandra Mateu, Alicia Gorina, 
Amaranta Gibert, Ana Grande, Anabel Campos Sorroche, Anabel Rodríguez, Àngels Rodon, Anna 
Bonastre, Anna Carpena, Anna Faura, Anna Lleó, Anna Rosa Teruel, Anna Verdaguer, Annabel 
Catalán, Ariadna Pons, Ariadna Cruz, Aurèlia Sebastià, Axel González, Bàrbara Roig, Blanca Pascual, 
Carme Goy, Carmen Ecequiel, Celia Martí, Cristina De Anciola, Cristina Diaz, Cristina Gonzàlez Alsina, 
Cristina López, Daniel Tarrida, David Gonzàlez, David Rocasalbas, David Santamaria, Eduard Ribera, 
Elena Garces i Lluís Cantón, Elena González, Elena Rodríguez Lozano, Eli Torrejón, Elisabet Cercós, 
Elisabeth Linero, Erik Newton, Ester Navarro, Eugenia Portet, Eulàlia Vilardell, Eva Chaparro, Eva Coll, 
Eva Pascual, Eva Reina, Eva Reina, Francesc Rosell Farré, Gabi Cujo, Gabriel Sicília, Gemma Bonet, 
Gemma Puig, Glòria Pi, Glòria Fernàndez, Griselda Aixelà, Guillem Mora, Helena Coma, Helena 
Redondo, Heribert Masana i Soler, Ignasi Orta, Iolanda Vicent Azcona, Irene Calvís, Iris Farré, Jaume 
Palmés, Joan Andreu, Joan Garcimartin, Joan Mompart, Joan Mompart, Joan Oliveras Pi, Joana 
Mauri, Jordi Marí de la Torre, Jordi Sànchez Tomàs, Josep Lluís Marcè, Marcè Carol, Josep Sànchez, 
Laia Pérez, Laura Fernàndez, Laura Moreno, Laura Requena, Laura Sabatés Monguillot, Lydia Pozo, 
Lluïsa Fuentes, Marçal Fontova, Margarita Galceran Solanes, Maria Alcover, Maria Àngels Buisac, 
Maria José Lòpez, Maria Oria, Maria Roura, Maribel Tost, Mario Ferrer, Mariona Prunera, Marta 
Guzman, Mercè Soler, Meritxell Llorca, Meritxell Serveto, Miquel Angel Iglesias, Mireia Manén Calvet, 
Miriam Montraveta, Moha Jaiteh, Mònica Valls Huguet, Montse Barniol, Montse Filló, Montse García, 
Montse Sabadell, Montserrat Mallol, Nadia el Mouali, Natàlia Sànchez, Nerea Cudinach, Noelia Lanza, 
Núria Figueras, Núria Guerrera, Núria Juan Munsi, Marta Bisbal , Núria López, Ona Campillo, Paola 
Boronat, Pep Angerri i Auberni, Pepa Ferruz, Pere Puig, Pol Soler, Prudència Peula, Rafel Sànchez, 
Ramon Ferrer, Ramon Ferrer i Sara Lladó, Ramon Giné, Raul Hernández, Robert Canela, Robert 
Molina, Roger Fernández Cifuentes, Rosa Beltran, Rosa Eva Campo, Rosa Forns, Rosa Gil, Rosa 
Ramos, Rosa Ribot, Roser Bosch, Roser Sanjuan, Roser Servalls, Samanta Castilla, Sandra Galindo, 
Sara Lladó, Sara Martín, Sara Via, Sheila Lozano, Sílvia Bayarri, Silvia Emilio, Sònia Carbó Baiges, 
Sonia Lopez, Susana Mateo, Teresa Garcia, Teresa Macià, Teresa Sala, Tina Comadevall, Toni Aliaga, 
Tracy Sirés, Trinidad Pelayo, Valérie Bonnotte, Vanesa Rojas, Vanessa Gatell, Verónica Gómez, Xavier 
Burgos, Xavier Campón, Xavier Llabot, Xesco Forn i Béjar, Yolanda Fontanillas Hoyo. 
 

 
Acte Apropa Cultura 2021. Trobada de responsables, representants polítics, coordinadores Apropa Cultura i usuàries del 

programa. Al Teatre Romea de Barcelona, el 25 d’octubre de 2021. 

  



 
 

  
EQUIPAMENTS CULTURALS i FESTIVALS CATALUNYA 
 

BADALONA 
Teatre Blas Infante, Teatre Margarida Xirgu i Teatre Zorrilla. 
Centre d’Arts Escèniques de Badalona 
 
BALAGUER 
Teatre Municipal de Balaguer 
 
BANYOLES 
Auditori Ateneu de Banyoles, Factoria d’arts escèniques de 
Banyoles, Teatre Municipal de Banyoles 
 
BARCELONA 
Basílica de la Sagrada Família, CaixaForum Barcelona, Castell 
de Montjuïc, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB), CosmoCaixa, Festival Cruïlla, El Born Centre de 
Cultura i Memòria, Estadi Olímpic de Montjuïc, Fundació 
Antoni Tàpies, Fundació Joan Miró, Gran Teatre del Liceu, 
Jardí Botànic, Festival Jardins de Pedralbes, JONC,  La 
Villarroel, L'Auditori, Los Tarantos, Mercat de les Flors, 
Monestir de Pedralbes, Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA), Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona, Museu de la Música, Museu del Disseny Barcelona, 
Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), Museu d'Història de 
Catalunya, Museu Etnològic i de Cultures del Món – Montcada 
i Parc de Montjuïc, Museu Frederic Marès, Museu Nacional 
d'Art de Catalunya, Museu Olímpic i de l’Esport, Museu 
Picasso, Palau de la Música Catalana, Palau Sant Jordi, Parc 
d'atraccions Tibidabo, Park Güell, Festival Primavera Sound, 
Refugi 307, Sala Jamboree, Sala Montjuïc (Cinema a la 
fresca), Sant Jordi Club, SAT! Teatre, Teatre Condal, Teatre 
Goya, Teatre Lliure de Gràcia i de Montjuïc, Teatre Nacional 
de Catalunya, Teatre Romea, The Project, Zoo de Barcelona, 
Festival Bachcelona, Fundació Suñol, Tibidabo. 
 
BESALÚ 
Circusland 
 
BLANES 
Teatre de Blanes 
 
CANOVELLES 
Auditori Can Palots 
 
CASTELLDELFELS 
Teatre Plaza Castelldefels 
 
CERVERA  
Gran Teatre de La Passió de Cervera 
Auditori Municipal de Cervera 
Paranimf de la Universitat de Cervera 
 
ESPARREGUERA 
Teatre de la Passió d’Esparreguera 
 
ESPLUGA DEL FRANCOLÍ 
Museu de la Vida Rural 
 
FIGUERES 
Museu del Joguet de Catalunya, Auditori Convent dels 
Caputxins, Festival Int. Del Circ l’Elefant d’Or, La Cate, Teatre 
el Jardí 
 
GIRONA i SALT 
Auditori de Girona, Teatre Municipal de Girona, Centre 
Cultural la Mercè, Sala la Planeta, Teatre de Salt 
Temporada Alta, CaixaForum, Gran Circ de Nadal,  
Festival Strenes, Museu del Cinema. 
 

GRANOLLERS 
Teatre Auditori de Granollers, Roca 
Umbert FA 
Llevant Teatre, Casa de Cultura Sant 
Francesc 
 
IGUALADA 
Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada 
 
JUNEDA 
Teatre Foment de Juneda 
 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Auditori Barradas, Teatre Joventut 
 
LLEIDA 
Auditori Municipal Enric Granados 
Teatre Municipal de l’Escorxador 
CaixaForum 
Centre d’Art la Panera 
Teatre La Llotja 
Orquestra Julià Carbonell 
 
LLORET DE MAR 
Teatre de Lloret de Mar 
 
MANRESA 
Kursaal, Fira Mediterrània 
 
MATARÓ 
Teatre Monumental 
Can Gassol (Centre de Creació d’Arts 
Escèniques) 
 
OLOT 
Teatre Principal, Sala el Torín,  
Museus d’Olot. 
 
PALAFRUGELL 
Museu del Suro de Palafrugell 
 
PALAMÓS 
Teatre la Gorga de Palamós. 
 
REUS 
Teatre Bartrina, Teatre Fortuny, Franz 
Schubert Filharmonia. 
 
RIBES DE FRESER 
Cinema Catalunya de Ribes de Freser, 
Festival Gollut 
 
ROSES 
Festival Sons del Món 
 
SABADELL 
Teatre Principal, Teatre La Faràndula 
LaSala Miguel Hernández i l’Estruch 
 
SANT CUGAT DEL VALLÈS 
Teatre-Auditori Sant Cugat  
 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Guíxols Arena, Teatre Auditori Mpal 
Narcís Masferrer 
 

LA SEU D’URGELL 
Sala de Cultura Sant Domènec 

SITGES 
Museus de Sitges 
 
SOLSONA 
Teatre Comarcal de Solsona 
 
TARRAGONA 
CaixaForum, Teatre Tarragona, 
Auditori de la Diputació de Tarragona, 
Teatre Metropol, Auditori de la 
Diputació de Tarragona. 
 
TÀRREGA 
Espai MerCAT, Teatre Ateneu 
Fira de Tàrrega 
 
TERRASSA 
Centre Cultural Terrassa, Teatre 
Principal, Teatre Alegria i Auditori 
Municipal de Terrassa 
 
TORROELLA DE MONTGRÍ 
Espai Ter i Festival de Torroella de 
Montgrí 
 
VALLS 
Teatre Principal 
Centre Cultural 
 
El VENDRELL 
Teatre Àngel Guimerà, Auditori Pau 
Casals, Auditori de l’Escola Mpal. Pau 
Casals. 
 
VIC 
L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques 
d'Osona 
 
VILADECANS 
Atrium Viladecans 
 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
Teatre Municipal Cal Bolet  
Auditori Municipal, VINSEUM Museu 
de les Cultures del Vi. 
 
VILANOVA i LA GELTRÚ 
Teatre Principal 
Auditori Eduard Toldrà 
Museu del Ferrocarril 
 
 
 
 
Noves adhesions del 2021 
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EQUIPAMENTS CULTURALS i FESTIVALS 
BALEARS 

 
 
BINISSALEM 
Casa Museu Llorenç Villalonga 
 
MALLORCA 
CaixaForum Palma, Es Baluard Museu, Museu marítim de Mallorca, Museu de Mallorca, Orquestra simfònica Illes Balears, Catedral de 
Mallorca, Museu d’Art Sacre de Mallorca, Produccions de ferro, Espai El Tub Teatre Principal, Can Balaguer, Casal Solleric, Fundació Miró 
Mallorca, Teatre Municipal Catalina Valls, Teatre Municipal Mar i Terra, Teatre Municipal Xesc Forteza, Museu Krekovic. 
 
MANACOR 
Molí d’en Fraret. 
Museu d’Història de Manacor 
 
MONTUÏRI 
Jaciment Arqueològic de Son Fornés  
Museu Arqueològic de Son Fornés 
 
SANT JOAN 
Casa Museu Pare Ginard 
 
SANTANYÍ 
Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet 
 
SÓLLER 
Museu de la Mar del Port de Sóller 

 

 

 



 
 

ENTITATS I CENTRES I SERVEIS SOCIALS REGISTRATS  
 

Població Nombre de centres 

Total província Barcelona 2.159 
Barcelona 1.050 
L'Hospitalet de Llobregat 105 
Badalona 65 
Sabadell 62 
Terrassa 49 
Manresa 44 
Mataró 43 
Vic 39 
Santa Coloma de Gramenet 38 
Granollers 34 
Sant Cugat del Vallès 31 
Sant Boi de Llobregat 29 
Vilanova i la Geltrú 28 
Castelldefels 27 
Vilafranca del Penedès 27 
Prat de Llobregat 21 
Sant Adrià de Besòs 21 
Igualada 18 
Cornellà de Llobregat 18 
Cerdanyola del Vallès 16 
Sant Feliu de Llobregat 14 
Viladecans 11 
Sant Just Desvern 10 
Martorell 10 
Montcada i Reixac 10 
Molins de Rei 9 
Cardedeu 9 
Esplugues de Llobregat 9 
Sant Pere de Ribes 8 
Sant Joan Despí 8 
Mollet del Vallès 8 
Rubí 8 
Garriga 7 
Berga 7 
Sant Vicenç dels Horts 7 
Llinars del Vallès 6 
Manlleu 6 
Masnou 6 
Gavà 6 
Roca del Vallès 6 
Alella 6 
Canet de Mar 6 
Sant Andreu de la Barca 6 



 
 

Sant Quirze del Vallès 5 
Calella 5 
Badia del Vallès 5 
Franqueses del Vallès 5 
Argentona 5 
Parets del Vallès 5 
Pineda de Mar 5 
Montgat 5 
Sitges 4 
Santa Eulàlia de Ronçana 4 
Castellar del Vallès 4 
Sant Fost de Campsentelles 4 
Santpedor 4 
Canovelles 4 
Sant Esteve Sesrovires 4 
Palafolls 4 
San Feliu del Llobregat 4 
Malgrat de Mar 3 
Tordera 3 
Taradell 3 
Olesa de Montserrat 3 
Abrera 3 
Barberà del Vallès 3 
Pallejà 3 
Sant Sadurní d'Anoia 3 
Esparreguera 3 
Premià de Mar 3 
Castellví de Rosanes 3 
Ripollet 3 
Piera 3 
Montmeló 3 
Vilassar de Dalt 3 
Montornès del Vallès 3 
Palau-solità i Plegamans 3 
Palma de Cervelló 2 
Caldes d'Estrac 2 
Vilanova del Vallès 2 
Cardona 2 
Súria 2 
Llagosta 2 
Balenyà 2 
Sant Andreu de Llavaneres 2 
Santa Maria de Palautordera 2 
Centelles 2 
Ametlla del Vallès 2 
Sant Feliu de Codines 2 
Teià 2 
Cercs 2 
Viladecavalls 2 
Corbera de Llobregat 2 



 
 

Vilanova del Camí 2 
Sant Salvador de Guardiola 2 
El Masnou 2 
Vilassar de Mar 2 
Bagà 1 
Avinyó 1 
Gurb 1 
Avià 1 
Font-rubí 1 
Masquefa 1 
Papiol 1 
Sant Hipòlit de Voltregà 1 
Lliçà de Vall 1 
Sant Joan de Vilatorrada 1 
Castellgalí 1 
Arenys de Mar 1 
Calldetenes 1 
Sant Julià de Vilatorta 1 
Torrelles de Llobregat 1 
Moià 1 
Sant Climent de Llobregat 1 
Collbató 1 
Pont de Vilomara i Rocafort 1 
Sant Pere de Riudebitlles 1 
Santa Perpètua de Mogoda 1 
Balsareny 1 
Sentmenat 1 
Vilobí del Penedès 1 
Prats de Lluçanès 1 
Gualba 1 
Sant Antoni de Vilamajor 1 
Monistrol de Montserrat 1 
Tiana 1 
Lliçà d'Amunt 1 
Torre de Claramunt 1 
Caldes de Montbui 1 
Castellterçol 1 
Santa Coloma de Cervelló 1 
Sant Celoni 1 
Dosrius 1 
Begues 1 
Sallent 1 
Gironella 1 
Santa Margarida de Montbui 1 
Santa Margarida i els Monjos 1 
Sant Pere de Vilamajor 1 
Polinyà 1 
Sant Pol de Mar 1 



 
 

  
Població Nombre de centres 

Total província Girona 241 
Girona 100 

Olot 23 

Figueres 19 

Salt 17 

Banyoles 12 

Blanes 8 

Ripoll 6 

Palamós 6 

Sant Feliu de Guíxols 5 

Palafrugell 5 

Sant Gregori 5 

Bisbal d'Empordà 4 

Lloret de Mar 4 

Sarrià de Ter 2 

Besalú 2 

Santa Pau 2 

Quart 2 

Celrà 2 

Castell-Platja d'Aro 2 

Santa Coloma de Farners 1 

Sils 1 

Arbúcies 1 

Caldes de Malavella 1 

Vilafant 1 

Riudellots de la Selva 1 

Puigcerdà 1 

Roses 1 

Serinyà 1 

Campdevànol 1 

Torroella de Montgrí 1 

Viladrau 1 

Ribes de Freser 1 

Alp 1 

Porqueres 1 

 

 



 
 

Població Nombre de centres 

Total província Lleida 144 
Lleida 79 

Tàrrega 9 

Balaguer 9 

Mollerussa 8 

Cervera 8 

Juneda 8 

Solsona 7 

Seu d'Urgell 6 

Almacelles 3 

Bell-lloc d'Urgell 1 

Fuliola 1 

Sort 1 

Tremp 1 

Agramunt 1 

Ivars d'Urgell 1 

Oliana 1 

Població Nombre de centres 

Total província Tarragona 142 
Reus 44 

Tarragona 40 

El Vendrell 11 

Tortosa 9 

Valls 8 

Calafell 3 

Montblanc 3 

Vila-seca 3 

Cambrils 2 

Falset 2 

Amposta 2 

Torredembarra 2 

Alcanar 1 

Santa Coloma de Queralt 1 

Sant Carles de la Ràpita 1 

Pallaresos 1 

Santa Oliva 1 

Móra la Nova 1 

Móra d'Ebre 1 

Roda de Barà 1 

Ulldecona 1 

Roquetes 1 

Salou 1 

Albinyana 1 

Riudoms 1 



 
 

 
 

Col·lectiu principal Nombre de centres 
Infància i Joventut 596 
Discapacitat intel·lectual 494 
Gent gran 450 
Salut mental 323 
Migració i Persones refugiades 178 
Discapacitat física 144 
Dones 144 
Pobresa 97 
Addiccions 62 
Sense llar 44 
Malalties cròniques 42 
Alzheimer i altres demències 42 
Persones privades de llibertat 24 
Exclusió social 13 
Trastorn de l'Espectre Autista 12 
Discapacitat visual 12 
Discapacitat auditiva 6 
Minoria ètnica 2 
LGTBI 1 
Total general 2686 

 

 
 

Volum de centres socials per província

Barcelona Girona Lleida Tarragona



 
 

MISSIÓ, VALORS I LÍNIES D’ACTUACIÓ 

Propòsit 

Volem construir una societat més inclusiva i justa en benefici de les persones en situació 
de vulnerabilitat i de l àmbit de la discapacitat així com de tota la ciutadania. 
 

Què fem 

Facilitem l’accés a la cultura de les persones en situació de vulnerabilitat o discapacitat, tot 
apropant l’àmbit cultural, social i de la salut per millorar la seva qualitat de vida i exercir el 
dret a la cultura. 
 

Creences 

 Dignitat versus caritat.  
 Promoure la democratització de la cultura: el dret a la tria i a fer-ho amb antelació. 
 Donar valor a la cultura: la gratuïtat no és la solució.  
 Incentivar la participació per crear coneixement comú. 

 

Línies d’actuació 

 Fomentar l’accessibilitat a les persones usuàries i professionals de les entitats 
socials a la programació dels equipaments culturals: com a públic o com a 
participant d’activitats. 

Finestra única de reserves, preu accessible, sessions presencials de presentació 
programació, assessorament personalitzat, visualització d’experiències al web. 

Formacions en accessibilitat i inclusió adreçades a educadors/res de museus. 

Difusió d’Apropa Cultura a les trobades del tercer sector i congressos. 

 Fomentar les arts i la cultura en el dia a dia de les entitats socials. 

Formacions artístiques presencials per a educadors/res /recursos pràctics en xarxa 
/ Cor Apropa Cultura d’educadors/res socials /Avantatges per a educadors/res. 

 Sensibilitzar els i les ciutadanes vers el dret a la cultura alhora que es dona visibilitat 
a les accions socioeducatives dels equipaments culturals. 

Campanya anual de comunicació entorn a Apropa Cultura. 

 “Desideràtum”: Fomentar la implicació social dels equipaments culturals. 

Captació de nous equipaments culturals. 

Anar més enllà de l’accessibilitat pels ja participen. 

Aplicar en primera persona - organització el que ja produïm en l’altre: la diversitat dins 
l’organització. 



 
 

QUÈ OFEREIX APROPA CULTURA? 

La cultura accessible no és caritat, sinó dignitat. És emoció, creativitat i salut.  
És transformadora. La cultura ha de ser un fet quotidià per a tothom.  
 
Què oferim a les entitats socials?   

 Places per a tots els espectacles, visites i activitats de la programació 
habitual de l’equipament cultural. 

 Localitats de primer nivell i fàcil accés. 

 Entrades a preus socials molt accessibles.   

 Assessorament als educadors/res dels centre per a escollir les propostes més 
adient per a les seves sortides en grup. A més d’atenció telefònica, les 
professionals poden assistir a sessions de presentació de programació. 

 Recordatoris periòdics al centre socials de l’assistència a les activitats 
reservades. 

 Enquestes d’avaluació: es realitza el seguiment de la qualitat de les activitats 
mitjançant enquestes enviades per correu electrònic. 

 Formació Educa amb l’Art per descobrir com treballar amb les arts. 

 Durant l’any 2021 hem creat i produït vídeos tutorials per explicar de la manera 
més fàcil i pedagògica possible com reservar entrades o participar en una 
convocatòria d’espectacles. Tots els vídeos queden publicats a Youtube amb 
subtítols.   

 
 

Sessió de presentació de la programació de Barcelona ciutat al Gran Teatre del Liceu.  
Amb assistència de 80 persones de centres i serveis socials.  



 
 

Què oferim als programadors culturals?   

 

 A través del portal web, difusió de la seva programació cultural i dinamització de la 
demanda entre les entitats socials.  

 Assessorament en matèria d’accessibilitat i diversitat.  

 Atenció al client: atenem les consultes, fem propostes,... 

 Formació al personal de cada equipament en accessibilitat i diversitat (Jornades 
Apropa Cultura i formacions a mida). 

 Suport a la creació i adaptació d’activitats adreçades a col·lectius socials.  

 Participació d’una gran campanya de comunicació anual amb presència a múltiples 
mitjans de prestigi.  

 Avaluació de les experiències dels usuaris i usuàries.  

 Programació d’activitats inclusives on participen professionals de l’àmbit cultural i de 
l’àmbit social amb l’objectiu d’establir vincles sostenibles.  

 Durant l’any 2021 hem creat i produït vídeos tutorials que faciliten a les coordinadores 
Apropa Cultura la comprensió de com gestionar el programa. Tots els vídeos queden 
publicats a Youtube amb subtítols.   

 

 
Vídeo tutorial sobre com publicar la programació cultural al web d’Apropa Cultura 

  



 
 

EXPERIÈNCIES CULTURALS 

CATALUNYA 

 

Espectacles i projeccions 

 

 Des del 2006, entitats socials gaudeixen dels 
espectacles de la programació habitual de 
teatres, auditoris, centres culturals i festivals.  

 

 Actualment, són més de 100 els programadors 
que ofereixen la seva programació a les 
persones usuàries d’Apropa Cultura.  

 

 Enguany hi ha hagut una remuntada en 
l’assistència a espectacles, durant el 2020 hi va 
haver una gran davallada degut a la pandèmia 
de la Covid-19, però el 2021 l’assistència ha 
augmentat considerablement.  

 

Exposicions  
i espais singulars 

 

 Des del 2013, els museus i espais singulars 
ofereixen la seva programació als centres 
socials a través d’Apropa Cultura.  

 Formen part de la xarxa 32 museus i espais 
singulars: 24 de la província de Barcelona, 6 de 
Girona, 2 de Tarragona i 2 de Lleida. 

 Durant el 2020 hi va haver una gran davallada 
degut a la pandèmia de la Covid-19, però el 
2021 l’assistència ha augmentat 
considerablement. A més, l’assistència a 
exposicions i espais singulars ha estat més que 
a espectacles i projeccions. Aquests ofereixen 
una programació en horari de matí entre 
setmana per a adults molt necessària.   



 
 

Assistència de centres i serveis socials a equipaments culturals  
el 2021 i comparativa amb el 2020 

Durant l’any 2021 els grups socials registrats a l’Apropa Cultura han tornat a fer sortides 
culturals i s’ha produït un augment d’un 91,71% d’assistència a espectacles i exposicions. 
S’ha observat una preferència per les activitats a l’aire lliure, com pot ser al Zoo, Jardí 
Botànic (Museu de Ciències Naturals de Barcelona), al Castell de Montjuïc o al Park Güell. 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Programador Tarifa 
Apropa 

Tarifa 
Apropa 

Tarifa 
Reduïda 

Tarifa 
Reduïda 

Total 
assistència 

Total 
assistència 

L'Auditori 3.017 3.802 289 446 3.306 4.248 
Zoo de Barcelona 900 3.102 0 0 900 3.102 
Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona 1.342 2.778 69 174 1.411 2.952 
Grup Focus 1.376 2.439 144 276 1.520 2.715 
Gran Teatre del Liceu 1.034 2.075 221 48 1.255 2.123 
Projecte comunitari  
Sagrada Família 0 1.995 0 100 0 2.095 
Parc d'atraccions Tibidabo 0 2.022 0 0 0 2.022 
CosmoCaixa 475 1.859 0 158 475 2.017 
Museu Nacional d'Art de 
Catalunya 460 1.584 33 82 493 1.666 
Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
(CCCB) 690 1.190 98 89 788 1.279 
Park Güell 766 1.193 6 80 772 1.273 
Castell de Montjuïc 403 1.237 23 16 426 1.253 
CaixaForum Barcelona 822 1.094 10 0 832 1.094 
Museu d'Història de 
Catalunya 0 998 0 0 0 998 
Palau de la Música Catalana 800 691 170 294 970 985 
Teatre Lliure 510 807 20 86 530 893 
Teatre Nacional de Catalunya 510 813 42 39 552 852 
Museu Etnològic i de 
Cultures del Món 351 763 41 16 392 779 
Museu Picasso 244 729 0 22 244 751 
Museu Olímpic i de l'Esport 
Joan Antoni Samaranch 15 636 0 34 15 670 
Ajuntament de Sabadell 374 584 0 0 374 584 
Festival Grec de Barcelona 73 515 0 10 73 525 
Fundació Antoni Tàpies 170 467 36 42 206 509 
Teatre-Auditori Sant Cugat 411 452 17 10 428 462 
Museu d'Història de 
Barcelona (MUHBA) 117 449 15 0 132 449 
Monestir de Pedralbes 164 432 0 0 164 432 
Orquestra Simfònica Julià 
Carbonell de les Terres de 
Lleida 127 308 20 97 147 405 



 
 

Teatre Auditori de Granollers 405 297 16 59 421 356 
Kursaal - Espai d'arts 
escèniques Manresa 300 340 4 7 304 347 
Ritmes en companyia 0 332 0 0 0 332 
L'Atlàntida Centre d'Arts 
Escèniques d'Osona 154 329 0 0 154 329 
SAT! SANT ANDREU TEATRE! 325 318 38 8 363 326 
Mercat de les Flors 193 296 0 9 193 305 
Fundació Joan Miró 575 279 26 10 601 289 
Museu Frederic Marès 63 277 0 12 63 289 
Museu del Disseny Barcelona 59 286 0 0 59 286 
Museu del Joguet de 
Catalunya 93 276 0 0 93 276 
El Born Centre de Cultura i 
Memòria 223 240 0 20 223 260 
Basílica de la Sagrada 
Família 766 204 82 44 848 248 
Teatre Principal d'Olot 43 221 0 11 43 232 
Festival Jardins de Pedralbes 0 231 0 0 0 231 
Auditori de Girona 91 172 0 52 91 224 
Sala Montjuïc - Cinema a la 
fresca 0 206 0 0 0 206 
Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 77 165 0 0 77 165 
Auditori Municipal Enric 
Granados 49 159 0 0 49 159 
Festival de Porta Ferrada 37 157 0 0 37 157 
Festival Cruïlla 110 136 0 0 110 136 
Festival Sons del Món 0 132 0 0 0 132 
Teatre Bartrina 62 43 40 82 102 125 
Orquestra Simfònica del 
Vallès 66 124 0 0 66 124 
Badalona Cultura, S.L 18 123 0 0 18 123 
Teatre Principal Vilanova i la 
Geltrú 34 116 0 0 34 116 
Franz Schubert Filharmonia 0 115 0 0 0 115 
Gran Circ de Nadal de Girona 40 110 0 0 40 110 
Terrassa Arts Escèniques 76 108 0 0 76 108 
Temporada Alta 22 101 0 0 22 101 
Festival Strenes 0 94 0 0 0 94 
Sala La Planeta 15 86 0 7 15 93 
Ajuntament del Vendrell 22 82 0 0 22 82 
Fundació Suñol 0 81 0 0 0 81 
CaixaForum Lleida 93 77 0 0 93 77 
Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) 43 77 15 0 58 77 
Teatre de la Llotja de Lleida 158 77 0 0 158 77 
Auditori Eduard Toldrà 
Vilanova i la Geltrú 33 72 0 0 33 72 



 
 

Teatre Fortuny 46 72 0 0 46 72 
Teatre Municipal Girona 71 72 0 0 71 72 
Atrium Viladecans 85 68 0 0 85 68 
Ajuntament de Castelldefels 38 57 10 8 48 65 
Ajuntament de Banyoles 11 64 0 0 11 64 
Ajuntament de Figueres 26 56 0 7 26 63 
Festival Internacional del Circ 
l'Elefant d'Or 231 62 0 0 231 62 
Teatre Joventut 218 40 10 10 228 50 
Museu del Ferrocarril de 
Catalunya. Vilanova i La 
Geltrú 45 34 40 15 85 49 
CaixaForum Girona 0 47 0 0 0 47 
Ajuntament de Tarragona 13 7 35 39 48 46 
Festival Bachcelona 0 46 0 0 0 46 
Auditori Barradas 58 39 0 0 58 39 
Ajuntament de Balaguer 53 33 0 0 53 33 
Ajuntament de Blanes 6 32 0 0 6 32 
Ibercamera 58 30 3 0 61 30 
Festival Castell de Peralada 0 28 0 0 0 28 
Museu de la Vida Rural 0 13 0 14 0 27 
Ajuntament de Cervera 22 26 8 0 30 26 
Ajuntament de Valls 7 24 0 0 7 24 
JONC - Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya 0 23 0 0 0 23 
Patronat de la Catequísitica / 
La Cate 55 17 0 0 55 17 
Festival Acústica 0 15 0 0 0 15 
Ajuntament de Juneda 46 13 0 0 46 13 
Festival de Primavera de 
l’Hospitalet 0 12 0 0 0 12 
Ajuntament de Mataró 47 10 0 0 47 10 
CaixaForum Tarragona 20 10 0 0 20 10 
Ajuntament de Tàrrega 31 8 0 0 31 8 
Teatre de Lloret de Mar 25 8 0 0 25 8 
Black Music Festival 0 5 0 0 0 5 
Circusland 0 5 0 0 0 5 
Anella Olímpica 202 0 0 0 202 0 
Cinema Catalunya de Ribes 
de Freser 10 0 0 0 10 0 
Factoria Cultural de Terrassa 78 0 0 0 78 0 
Festival del Mil·lenni 10 0 0 0 10 0 
Museu de la Música 224 0 0 0 224 0 
Pedagogia de l’Espectacle 10 0 0 0 10 0 
Teatre de Salt 28 0 0 0 28 0 

       
Total general 21.170 42.529 1.581 2.533 22.751 45.062 



 
 

Assistència 2021 per col·lectiu

 

Assistència 2021 per tipus d’activitat 
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EDUCA AMB L’ART 
Formació per a professionals de l’acció social i educativa 

 

Educa amb l’Art ensenya a enriquir, potenciar i donar una nova dimensió a la tasca com a 
educadors o educadores a través de les diferents disciplines artístiques. Quan l’art entra a 
la vida quotidiana, es nota! És un curs en arts escèniques, música i arts visuals per aprendre 
com l'art pot ajudar-nos en el dia a dia. 

 

A qui s’adreça 

El curs s’adreça a educadors/res socials, terapeutes, integradors/res, coordinadors/res, 
tècnics/ques, monitors/res i cuidadors/res sense coneixements específics en arts que 
treballen a centres socials registrats al programa Apropa Cultura. També s’obra a 
professionals i persones interessades en aplicar les arts en les seves pràctiques. 

 

El curs: organització, durada i temàtica 

Cada temporada, dissenyem un curs a diferents equipaments culturals adherits a la xarxa 
Apropa Cultura. Durant el 2021 s’han organitzat formacions presencials a: Teatre Nacional 
Palau de la Música, Museu Picasso, Museu Nacional d’Art de Catalunya, L’Auditori, Teatre 
Lliure, Reial Monestir de Pedralbes, Auditori de Girona i Centre d’Art la Panera de Lleida. 

 

 

Exercici sensorial a la sessió Educa amb l’Art a L’Auditori sobre percussió i ritme. 



 
 

Metodologia i Calendari 

Totes les sessions treballen a partir de: marcs teòrics per facilitar la comprensió de la 
matèria, vivències personals per a l’experimentació individual i metodologies pràctiques per 
aprendre a aplicar en els diferents col·lectius. Horari: dissabtes de 10 h a 14 h. 

 
Calendari de les formacions Educa amb l’Art 2021 

 23/01/2021 Museu Picasso. Arts visuals.  
 20/02/2021 Mnac i Fundació Joan Miró. Arts visuals. 
 27/03/2021 Teatre Nacional de Catalunya. Teatre 
 10/04/2021 Palau de la Música. Música 
 17/04/2021 L'Auditori. Música 
 08/05/2021 Teatre Lliure (Taller de teatre)Teatre 
 11/12/2021 Auditori de Girona. Música 
 18/12/2021 Centre d’Art la Panera. Arts Visuals. 

 
Han assistit un total de 183 persones als tallers Educa amb l’Art, els grups han hagut de ser 
reduïts degut a les mesures de seguretat del covid-19. Els recursos online però han gaudit 
de milers de visualitzacions.   

 

Recursos pedagògics 

Totes les sessions són enregistrades en vídeo, totes les gravacions es publiquen a l’apartat 
de Recursos online del web Apropa Cultura així com al canal de Youtube. A més, a cada 
sessió es genera un dossier pedagògic amb el resum dels temes treballats a la sessió. Tots 
els vídeos són subtitulats per la traductora Marta de Muga del Festival Inclús. L’accés als 
recursos és obert i gratuït per a tothom.  

 

 

Exercici de relaxació a l’Educa amb l’Art al Monestir de Pedralbes. 



 
 

Les sessions: 
 

23/01/2021 | Taller d'arts visuals del Museu Picasso amb Oriol Vilapuig i Xavi Garriga. 
Sessió online via Zoom. 35 assistents 

El taller es va anomenar Paisatges Interns del cos que generen converses i relats, va ser 
conduït pels artistes i professors Oriol Vilapuig i Xavi Garriga a través de la plataforma 
Zoom. 

Mitjançant estratègies del món de l’art es va crear una peça de roba: una capa. La capa 
com a mirall de les nostres fortaleses, ferides i desitjos. El procés ens va permetre 
comprendre i acceptar les nostres experiències, aquelles felices i aquelles més difícils. 

Parlàrem sobre el concepte de ferida i vam utilitzar el ritual de cosir per netejar, sanar i 
connectar-nos els uns amb els altres. 

Recurs de la sessió: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-arts-visuals-paisatges-interns  

 

Imatge de la formació del Museu Picasso online 

 

20/02/2021 | Taller Respirar quadres amb Gemma Reguant. 
Sessió online via Zoom. 20 assistents 

El Museu Nacional d’Art de Catalunya en col·laboració amb la Fundació Joan Miro van 
organitzar un taller de respiració i art, per proporcionar un espai saludable on re connectar-
nos i revitalitzar-nos. El taller va tenir com a objectiu, a partir d’una selecció d’obres d’art, 
aportar beneficis de salut a les persones a través de la respiració, la consciència sensorial i 
corporal. Va ser una experiència online de la mà de l’artista Gemma Reguant. 

Recurs de la sessió: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-respirar-quadres-gemma-reguant 

 

 

 

 



 
 

23/01/2021 | Taller al Teatre Nacional d’Art de Catalunya amb Daniel Klamburg  
i Laura Zamora. 19 assistents 

Després d'un any de moltes incerteses i situacions difícils, ens vàrem regalar uns instants 
per Crear, Re connectar, Regenerar i Revolucionar.  

El Teatre Nacional de Catalunya, de la mà de la Laura Zamora i el Daniel Klamburg, proposà 
un taller de teatre i expressió per cuidar-nos, per retrobar-nos i per crear entre tots un petit 
espectacle efímer. Va ser el moment per de posar-nos roba còmoda i deixar-nos anar. 
Després d'un temps estrany i dur, vàrem treballar per tornar a la il·lusió, l'espectacle i la 
revolta! 

Recurs de la sessió: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-teatre-tnc-laura-zamora-daniel-klamburg    
 

 

Formació presencial de teatre al TNC. 

10/04/2021 | Taller de música i veu al Palau de la Música amb Anna Faz i Marta Camón. 
29 assistents 

El taller va servir per descobrir la connexió entre la veu i les emocions, identificar com 
funciona la nostra veu i treballar algunes eines per tenir-ne cura, practicar cançons per 
cantar en grup, i gaudir amb jocs i activitats relacionats amb la veu. 

Recurs de la sessió: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-musica-veu-anna-faz-marta-camon  
 

 
Participants practicant la veu i el moviment amb l’Anna Faz. 



 
 

17/04/2021 | Taller de música i percussió a L’Auditori amb Santi Carcasona.  
18 assistents

Vam organitzar una formació de música per aprendre eines musicals de percussió per a 
tothom. Hi treballàrem dinàmiques de grup amb shakers, Sound shapes o boomwhackers. 
Escoltàrem cançons i melodies per incorporar-les en els nostres aprenentatges i ens 
relaxàrem amb exercicis de meditació per equilibrar la nostra energia.    
 
Recurs de la sessió: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-percussio-santi-carcasona-auditori  

 
En Santi Carcasona proposa un exercici de ritme i percussió.  

08/05/2021 | Taller de teatre al Teatre Lliure amb Magda Puig. 22 assistents

Treballàrem al voltant de la idea de dispositiu artístic i exploràrem les diverses formes del 
cos quan es posa en acció: el cos mirat, el que mira, el que escolta i el que és escoltat.  I 
què canvia quan certes accions es traslladen a l’espai públic. 

Recurs de la sessió: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-teatre-magda-puig-teatre-lliure  

 

Exercicis de teatre i cohesió de grup al Teatre Lliure. 

 



 
 

16/10/2021 | Taller ‘Entre l’acció i el silenci’ amb Experimentem amb l’Art  
al Monestir de Pedralbes. 20 assistents. 

Mitjançant l’exploració al monestir, l’observació i la conversa, vàrem fer un viatge en el 
temps per endinsar-nos en un tipus de vida en comunitat, en silenci dedicada al treball i a 
l’oració. Durant tot el recorregut desplegàrem accions que ens relacionen amb experiències 
de silenci i entrenaments de concentració mitjançant pràctiques artístiques. 

 

El Monestir de Pedralbes va ser l’espai per trobar el silenci i l’expressió personal. 

 

11/12/2021 | Taller de veu i Moviment amb Mariona Sagarra. 10 assistents 

Aquesta sessió Educa amb l’Art va ser un recorregut a través del nostre cos i la nostra veu, 
abans de cantar, cal situar-nos, relaxar-nos i omplir-nos d’energia. La cantant Mariona 
Sagarra va dinamitzar exercicis on vam escalfar el cos i l’ànima, vàrem aprendre cançons i 
va oferir una conferència sobre l’origen de la veu.  

 

Les participants escalfen el cos abans de cantar a l’Auditori de Girona. 

 

 

 



 
 

18/12/2021 | Taller d’Autocura radical amb Vanesa Aresté i Albert Potrony al Centre d’Art 
la Panera de Lleida. 10 assistents 

Un taller on vam treballar l'anomenat síndrome del cuidador o burnout, i com les arts poden 
ajudar-nos en aquests moments. Afectes, humor i mirada crítica com a centre de les 
autocures en moments excepcionals. La situació actual ha provocat un augment (encara 
més) de l’anomenat síndrome del cuidador o burnout en les professionals dedicades a en 
les cures, tot afectant a la salut mental dels que tenen cura als col·lectius en situació de 
vulnerabilitat. Va ser un matí per treballar l'autocura i participar en dinàmiques per veure 
com cuidem i com deixem cuidar-nos. 

 

 

Al taller vàrem fer proclames per aconseguir l’autocura al nostre lloc de treball i les vàrem cremar com a gest artístic. 

 

Valoració general de les formacions 

Valoracions de l’1 (poc satisfactori) al 4 (molt satisfactori) 

 
 

  



 
 

FORMACIÓ D’ACCESSIBILITAT I DIVERSITAT 

 

Jornada Apropa Cultura 2021 
Mai Soles: Cultura i Gent Gran 

Apropa Cultura, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, organitza cada any 
jornades d’accessibilitat i diversitat adreçades a professionals d’equipaments culturals i 
ajuntaments. L’objectiu és la sensibilització envers la inclusió, la diversitat i l’accessibilitat, 
alhora que es promou la millora del servei que els equipaments culturals ofereixen a les 
persones en situació de vulnerabilitat o discapacitat.  

Enguany, es va organitzar la jornada Mai Soles, el dilluns 22 de novembre de 2021 al Museu 
Picasso de Barcelona i va ser conduïda per Claudia Torner, coordinadora d’Apropa Cultura. 
Presencialment hi van assistir 80 persones, a més, la sessió va ser retransmesa en directe 
per streaming a través del nostre canal de Youtube, actualment amb més de 510 
visualitzacions.   

 

 

Presentació de la jornada  

Quina és la nostra mirada cap a la gent gran? Quines emocions i pensaments 
sentim envers l’envelliment? Totes coincidirem en què ja n’hi ha prou de la 
mirada negativa i estigmatitzadora cap a les persones grans, que les discrimina 
per raó d’edat i per moltes d’altres desigualtats amb les quals intersecciona.  

Alhora, és evident que l’envelliment comporta una sèrie de factors de risc que 
poden afectar la nostra vida i salut com és l’aïllament, la dependència i la soledat 
no desitjada, la qual ha esdevingut un problema de salut pública. Les persones i 
els agents de la societat volem responsabilitzar-nos i posar-hi solució mitjançant 
estratègies individuals i col·lectives.  

I què hi podem aportar des dels museus i de la cultura? De ben segur una gestió 
cultural afectiva, empàtica i inclusiva pot desenvolupar estratègies útils per 
combatre la soledat i l’aïllament de les persones grans.  

 
 

 



 
 

Programa de la jornada:  

 

9.15h
Sonia Gainza, directora d’Apropa Cultura. Emmanuel Guigon, director del 
Museu Picasso. Montserrat Llopis, directora general d’Acra . Laia Claverol, 
Gerenta de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI en 
Ajuntament de Barcelona. 

 

9.30h  Taula rodona en primera persona: 
 

De quina manera la cultura forma part de la vida de les persones grans? 
Com han experimentat la cultura els darrers anys?  
Amb la participació de persones usuàries d’entitats, associacions i centres 
que treballen amb persones grans en situació d’aïllament o dependència: 
Pilar Cristóbal de la Residència Pere Relats de la Fundació Venero, Marisol 
Pejenaute de VinclesBCN, Mercè Garcia de TEB, Francesca Bou Camps, 
Fundació Catalunya la Pedrera (Programa REMS). 
 Modera: Claudia Torner, coordinadora d’Apropa Cultura 
 

10.30h Conferència: 

 

Montserrat Celdrán Castro, és professora agregada a la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona. És doctora en Psicologia i realitza 
la seva docència en el camp de la psicologia del desenvolupament al llarg de 
la vida. És professora al màster oficial en Psicogerontologia i forma part del 
grup de recerca en envelliment de la UB on ha participat en diferents 
estudis nacionals i internacionals al voltant del procés d’envelliment 
(relacions familiars, educació, sexualitat, soledat, etc.). És membre d’EIMA, 
entitat que lluita contra el maltractament vers les persones grans, i forma 
part del patronat de la Fundació Amics de la Gent Gran.   
 

11.20h  

 

11.50h Conferència: 

Begoña Román Maestre, és professora agregada a la Facultat de Filosofia de 
la Universitat de Barcelona. És membre del grup consolidat de recerca de la 
Generalitat de Catalunya "Aporia: Filosofia contemporània, Ètica i Política". 



 
 

Presideix el Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. És vocal del 
Comitè de Bioètica de Catalunya, del Comitè per la integritat en la recerca 
de Catalunya i del Comitè d'ètica assistencial de l'Hospital clínic de 
Barcelona. El seu àmbit d'especialització és la Bioètica i l'ètica aplicada a 
entorns professionals i organitzatius. Ha publicat 60 articles en revistes 
especialitzades.  

 

12.35h Taula d’experiències: 

Modera: Teresa Pérez, col·laboradora d’Apropa Cultura. 

 El Museu s’Apropa.  
Activitat de museus a les residències.  
Projecte en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i 10 
museus de la xarxa Apropa Cultura.
Presenten el projecte: Joana Mora (Museu del Disseny), Paqui Yáñez 
(Residència l’Onada), Laia Mestre (educadora de Fragment al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya), Vanesa Rojas (Servei educatiu del 
Museu Picasso).

El Museu et visita. 
Activitat de museus online amb VinclesBCN. 
Projecte dels museus de la Taula de Museus i Accessibilitat. 
Janina Berzosa Poch, col·laboradora externa del Servei de Museus i 
Protecció de Béns Mobles, Dept. de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

El Museu entra a casa. 
Projecte dels Museus d’Olot amb els veïns i veïnes del geriàtric La 
Caritat i la residència Montsacopa.  
Montserrat Mallol i Soler, directora dels Museus d’Olot.

Fotomemòries:  
La fotografia i les persones grans: estimulació a través de les imatges. 
Projectes de fotografia del col·lectiu CLICme a diferents museus. 
Eugènia Ortiz, fotògrafa i coordinadora de CLICme.  

13.50h 

14.00h  

 

 

Accessibilitat: 



 
 

La jornada va ser subtitulada en directa i retransmesa en streaming a través de Youtube. 

Pot ser visualitzada a: 

 

 

Inauguració de la jornada Mai Soles a la sala d’actes del Museu Picasso.  

 

Publicació de recursos 

S’ha elaborat una publicació en format de revista en línia per poder consultar 
fàcilment tots els vídeos i documents generats arran de la jornada.  
Es pot consultar aquí. 
 

 

  



 
 

Jornada d’Accessibilitat i Diversitat Balears 2021 
 
El dilluns 29 i dimarts 30 de novembre van tenir lloc les Jornades d'Accessibilitat i Diversitat 
a la Cultura a Palma de Mallorca. Les jornades van ser organitzades per Apropa Cultura 
Balears amb l’assessorament de l’oficina central d’Apropa Cultura. Adreçades a 
professionals d’equipaments culturals i entitats socials amb l’assistència de 120 persones. 

 

Els objectius: 

 Donar a conèixer l’accessibilitat universal, sensibilitzar-se en aquesta i posar en 
valor la seva importància. 

 Oferir formació ́de les eines específiques en matèria d’accessibilitat per als 
equipaments culturals. 

 Encoratjar, per mitjà del coneixement, a planificar l’accessibilitat universal als espais 
culturals. Facilitar la posada en contacte amb el sector social com a principals 
assessors en la matèria. 

 

Els i les ponents: 

 Ana Moreno, coordinadora general d’educació ́del Museo Nacional del Prado 
 Andrea Granell, professora de Didàctiques Aplicades de la Universitat de Barcelona. 
 Óscar García, Plena Inclusión Madrid 
 Magdalena Salas, directora del Museu d’Història de Manacor 
 Maria José Rivas, redactora del pla d’accessibilitat 
 Eva Pascual, conservadora del Museu del Joguet de Catalunya-Figueres 
 Inés Enciso, directora artística del Festival “Una Mirada Diferente”  
 Sonia Gainza, directora d’Apropa Cultura 
 Festival Simbiòtic. Ana Candela Campello i Javier Díez Botella. 
 Catalina Florit, dramaturga, directora i actriu 
 Estepa Teatre. Bàrbara Nicolau, directora; Arcen Torres, actriu i Nena Perelló, actriu. 

 

 
 

Ponència de la Catalina Florit a la jornada d’accessibilitat d’Arts escèniques 



 
 

Formacions a mida d’accessibilitat i diversitat 
 

Des del 2015, Apropa Cultura organitza formacions a mida en matèria d'accessibilitat i 
diversitat adreçades al personal dels equipaments culturals, especialment a museus i espais 
singulars.  

Les formacions es dissenyen en funció de les necessitats de cada equipament cultural amb 
l’objectiu d’ajudar-los a oferir el millor servei a les persones en situació de vulnerabilitat o 
discapacitat. Apropa Cultura compta amb col·laboradors experts en accessibilitat i diversitat 
encarregats de transmetre els continguts d’una manera pràctica i útil per al dia a dia dels 
treballadors.  

La formació girà al voltant de 4 eixos:  

1. Diagnòstic de la situació de l’equipament en matèria d’accessibilitat i diversitat 
2. Formació presencial al personal de l’equipament (durada aproximada 4 hores) 
3. Assessorament per adaptar les activitats als diferents col·lectius 
4. Seguiment de les primeres activitats adreçades a col·lectius socials 

Durant el 2021, s’han organitzat formacions en accessibilitat i diversitat al Museu del 
Cinema, Museu de la Noguera, Museu del Suro de Palafrugell, Fundació Suñol i Museus 
de Sitges.  Aquestes sessions s’han organitzat en modalitat online a través de la plataforma 
Zoom i, quan les mesures sanitàries ho han permès, en modalitat presencial.  

Alhora, durant tota la temporada, Apropa Cultura ofereix als equipaments museístics de la 
xarxa un servei d’assessorament i control de qualitat de les visites i activitats que 
s’ofereixen a les entitats socials registrades al programa. Enguany s’ha incorporat com a 
col·laboradora la Teresa Rubio, experta en mediació, per tal d’oferir aquest seguiment en 
l’atenció als grups Apropa Cultura de part dels museus de la xarxa.  

 

 



 
 

Formacions online d’accessibilitat i diversitat 
 

Apropa Cultura ofereix periòdicament formacions sobre accessibilitat i diversitat: en el 
moment d’adhesió d’un nou equipament així com sota demanda. S’ha detectat, però, que el 
personal dels equipaments relacionats amb l’atenció al públic (taquilles, seguretat, 
acomodació, personal de sala...) és potencialment canviant i, per tant, molt sovint no han 
tingut l’ocasió d’assistir a les esmentades formacions. 

Per aquesta raó, enguany s’ha dissenyat i produït un mòdul de formació online, una 
introducció a l’accessibilitat i la diversitat així com als diferents col·lectius en situació de 
vulnerabilitat o de l’àmbit de la discapacitat que utilitzen l’Apropa Cultura.  

El mòdul de formació està format per 8 vídeos breus amb indicacions específiques i 
consells d’atenció, per tal de millorar els serveis que els diferents equipaments culturals de 
la xarxa ofereixen, la formació és complementada per vídeos interessants que ajuden a 
acabar de comprendre les matèries. L’objectiu és sensibilitzar, formar i apropar a la 
diversitat a les professionals que no necessàriament n’estan familiaritzades, per millorar 
l’atenció, eliminar discriminacions i fomentar una mirada neta i oberta envers la diversitat.  

La formació online ha estat dissenyada amb l’assessorament pedagògic de l’empresa 
Homuork, especialistes en l’àmbit. A més, els guions i la presentació de cada vídeo ha anat 
a càrrec d’entitats, centres socials o professionals vinculats al col·lectiu que s’explica. S’ha 
comptat amb: Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3, Associació APSO, 
Antonio Centeno, Fundació MAP, Obertament, Tere Pérez i Marta Ausona.  

Aquesta formació estarà disponible per a tots i totes les treballadores dels equipaments 
culturals que formen part de la xarxa Apropa Cultura.  

 

 

El vídeo sobre discapacitat auditiva del mòdul de formació online 

 



 
 

 

 
UN MATÍ D’ORQUESTRA 

 

El projecte va ser creat pel departament social de L’Auditori de Barcelona, en col·laboració 
amb l’Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i el servei educatiu de 
L’Auditori. Es tracta d’una activitat pionera que cerca la participació, l’atenció i la recerca de 
noves sensacions i emocions en aquest grup de persones en escoltar l’orquestra i amb l’ús 
dels seus instruments. 

Un matí d’orquestra és l’evolució de cinc anys treballant per acostar la música a grups més 
vulnerables i en situació de vulnerabilitat mitjançant el servei Apropa Cultura. Després de 
l’experiència de treballar amb centres socials, es va decidir iniciar aquest nou projecte en què 
les persones amb discapacitat intel·lectual poden participar activament en la comprensió i 
beneficiar-se del poder de la música.  

Un matí d’orquestra ha anat creixent al llarg dels anys, el que va començar essent una 
activitat per a persones amb discapacitat intel·lectual, va continuar amb la creació d’una 
versió per persones amb Alzheimer i les seves persones cuidadores. Més endavant, l’any 
2018 es va engegar un Matí d’Orquestra amb l’Orquestra Julià Carbonell a Lleida. L’any 2019 
el projecte s’ha dut a terme al Teatre-Granollers de Sant Cugat amb l’Orquestra de 
Granollers i, al 2020 s’implementa l’activitat per fer-ho realitat amb l’Orquestra Simfònica 
del Vallès a Sabadell. Al 2021 s’engega la versió Un matí d’orquestra al teu centre, on un 
musicoterapeuta visita un centre social a la seva seu per a realitzar una activitat musical 
participativa.  

El projecte un Matí d’orquestra a L’Auditori es realitza amb la col·laboració dins del projecte 
europeu POCTEFA. 

 

Una imatge del taller musical a la Seu de l’Orquestra Simfònica de Sabadell. 
 



 
 

Un matí d’orquestra (presencial) 

L’activitat consisteix en convidar a un grup d’aquestes característiques a un equipament 
cultural, en aquest cas de les fotografies era l’Auditori, i proposar-li una activitat en 3 parts: 

 

 

1. Taller de música:  
 
Una estona participativa i de la mà d’un/a 
especialista en musicoteràpia. Amb instruments 
d’orquestra, es busca l’experimentació i el gaudi. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Una trobada amb un parell de músics/que: 

D’una manera propera i amena, parlen dels seus 
instruments i toquen de manera exclusiva per a les 
persones assistents.  

 

 

 

 

 

 

 
3. Assistència a l’assaig de l’orquestra:  

Entren a la sala de concerts sense públic i escolten 
una estona de l’assaig en directe d’un concert. Es 
gaudeix de l’espai, l’acústica i l’experiència de viure 
una orquestra de qualitat en primera persona.  

 

 

 



 
 

Relació de versions de l’activitat Un matí d’orquestra 

 

Equipament Orquestra Col·lectius Musicoterapeuta Suport 

L'Auditori  OBC i 
ESMUC 

Discapacitat intel·lectual, 
Alzheimer i Salut Mental 

Catherine Clancy 
Oriol Casals 

Giuseppe Pulice  
Orsi Csoma 
Oliver Barandum 

Espais de 6 
ciutats de 
Lleida 

OJC Discapacitat intel·lectual i 
Alzheimer  Pilar Planavila  Robert Canela 

Teatre 
Auditori de 
Granollers 

OCGr 

Discapacitat intel·lectual, 
Alzheimer, Salut Mental i 
Persones privades de 
llibertat 

Mateu Aregay Eva Chaparro 

Seu de 
l’Orquestra 
Simfònica 
del Vallès 

Orquestra 
Simfònica 
del Vallès 

Discapacitat intel·lectual, 
Alzheimer, Salut Mental i 
Persones privades de 
llibertat 

Raúl Hernández David 
Santamaria 

 

 

Una sessió del Matí d’orquestra a les terres de Lleida.  



 
 

Un matí d’orquestra al teu centre 

 

Aquesta nova activitat d’Apropa Cultura està coordinada pel Servei d'atenció a les persones 
amb discapacitat del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i s'adreça de moment, a 
centres de Barcelona ciutat que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual 

En què consisteix? 

 Un musicoterapeuta, l’Oliver Barandum, visita el centre per compartir un espai 
musical participatiu i on s’experimenta tot tocant instruments i esdevenint part 
d'una orquestra. 
 

 L'activitat té una durada de 2 hores, s'ofereix els dimecres al matí entre les 10h i la 
13h. Dos tallers d'una hora cadascun. Poden ser en espais diferents dins del mateix 
centre i amb grups bombolla diferents.  
 

 Es porta un projector on visualitzen i s’escolten els músics de l'orquestra OBC que 
han preparat una peça especialment per a l’activitat. 
 

 Els instruments els porta el musicoterapeuta. Hi ha varietat per escollir!  
 

 L'activitat s'adapta a l’espai i les necessitats.  

Durant el 2021 han gaudit 990 persones de 23 centres socials: Aspasim (Atenció a la 
Discapacitat Psíquica), CAE Esclat Marina, Centre de dia per persones amb discapacitat 
intel·lectual Barcelona Montserrat Betriu, Centre Ocupacional Bogatell, Centre Ocupacional 
Cami, Centre Ocupacional Can Carreras, Centre Ocupacional Cordada, Centre Ocupacional el 
Xop, Centre Ocupacional GRUPDEM, Centre Ocupacional Gsis - Barcanova Barcelona, Centre 
Ocupacional La Marina, Centre Ocupacional Llar Joan Trias, Centre Ocupacional Pedralbes, 
Centre Ocupacional Taller Estimia, Centre Ocupacional Taller Sant Camil, Centre Ocupacional 
Taller Sant Jordi, Centre Ocupacional TEB Barceloneta, Residència Mas Sauró, Servei 
d'Atenció i Tractament de la Violència Familiar LARIS, Servei de Teràpia Ocupacional Guru, 
Servei Ocupacional Sant Guillem – Gràcia, Taller Ocupacional Boscana i Tallers Blancs SCCL. 

 

Una sessió de l’activitat Un matí d’orquestra al teu centre 



 
 

Resum d’assistència a l’activitat Un matí d’orquestra 

Durant el 2021 s’ha pogut recuperar gran part de la normalitat d’assistència a l’activitat Un 
matí d’orquestra, si al 2020 en varen gaudir 1.400 persones, durant el 2021 s’ha 
augmentat a 2.419 persones, un 172% més. 

 

 

 

  

Programador Actividad Núm. Persones
L'Auditori (OBC i Un Matí d'Orquestra al teu centre 910

Un Matí d'Orquestra - discapacitat intel·lectual 329
Un matí d’orquestra - Alzheimer (En streaming) 150
Un matí d'orquestra - discapacitat intel·lectual (En streaming) 138
Un matí d’orquestra - Alzheimer i altres demències 135
Un Matí d'Orquestra - trastorn mental 89
Un Matí Musical - Alzheimer i altres demències 48

Total L'Auditori 1799
Orquestra Simfònica 
del Vallès Un matí d'Orquestra - discapacitat Intel·lectual 82

Un matí d'Orquestra - gent gran amb Alzheimer, Parkinson 33
Un matí d'Orquestra - transtorn de salut mental 9

Total Orquestra 
Simfònica del Vallès 124
Orquestra Simfònica 
Julià Carbonell de les 
Terres de Lleida Un Matí d'Orquestra a Lleida 76

Un Matí d'Orquestra a La Seu d'Urgell 64
Un Matí d'Orquestra a Mollerussa 61
Un Matí d'Orquestra a Juneda 56
Un Matí d'Orquestra a Cervera 56
Un Matí d'Orquestra a Solsona 53
Un Matí d'Orquestra a Balaguer 39

Total Orquestra 
Simfònica Julià 
Carbonell de les 405
Teatre Auditori de Un matí d’orquestra - gent gran amb Alzheimer, Parkinson i els seus acompanyants37

Un matí d’orquestra - trastorn de salut mental 18
Un matí d’orquestra - Discapacitat intel.lectual 36

Total Teatre Auditori 
de Granollers 91
Total persones 2.419



 
 

Resum d’assistència a l’activitat Un matí d’orquestra per província, població i centre 
 

Barcelona 1964 
Badalona 17 
Residència Montigalà 12 
Residència Batllòria 5 
Barcelona 1.378 
Centre Ocupacional el Xop 107 
Centre Ocupacional Taller Sant Camil 80 
Servei Ocupacional Sant Guillem - Gràcia 80 
Centre de dia per persones amb discapacitat intel·lectual Barcelona 
Montserrat Betriu 69 
Centre Ocupacional Gsis - Barcanova Barcelona 61 
CAE Esclat Marina 54 
Centre de Teràpia Ocupacional CTO Aspace Poble Nou 48 
Aspasim (Atenció a la Discapacitat Psíquica) 45 
Residència Venero - Fundació Pere Relats 44 
Centre Ocupacional Taller Estimia 40 
Cuidem la Memòria 40 
Centre Ocupacional Cami 40 
Centre Ocupacional Cordada 40 
Centre Ocupacional Can Carreras 40 
Residència Mas Sauró 40 
Tallers Blancs SCCL 40 
Centre Ocupacional Pedralbes 40 
Centre Ocupacional GRUPDEM 40 
Centre Ocupacional Llar Joan Trias 40 
Servei de Teràpia Ocupacional Guru 39 
Residència Desalup-Horta 30 
Residencia Asistida Las Violetas 28 
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Sarrià-St. Gervasi 20 
Centre Ocupacional Teb Sant Andreu 20 
Centre de Servei Residencial d'Estades Temporals i Respir 18 
Residencia i Centre de dia per a Gent Gran Fort Pienc 17 
Centre Ocupacional Bogatell 17 
RESIDÈNCIA ORS ROSSELLÒ 16 
Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral 
TRACE 16 
Centre Ocupacional Taller Sant Jordi 16 
Centre Ocupacional TEB VERDUM 15 
Centre Ocupacional TEB Barceloneta 14 
Centre Obert Arrels 12 
SRC JOVES SANT MARTI 12 
Residència i Centre de Dia Poblenou 12 
AFAB (Associació de Familiar dÀlzheimer de Barcelona) 12 
Centre Ocupacional Paideia 11 



 
 

Llar Residència Roger de Llúria 11 
Residència L'Onada Parc Guinardó 10 
Servei de Rehabilitació Comunitaria SRC d'Horta-Guinardó 10 
Centre Català de Solidaritat - CECAS - Caritas 8 
Taller Ocupacional Boscana 7 
Club Social Ments Obertes Sants-Montjuïc 7 
Residencia Tercera Edad La Trobada 6 
Centre de dia per persones amb discapacitat psíquica Tres Pins 6 
Castellar del Vallès 19 
Club Social Suport Castellar 19 
Castelldefels 38 
Residència Mussol II 24 
Residencia Fuentes Carrionas 14 
Cerdanyola del Vallès 64 
Residència IMM - Catalònia 50 

Servei de Rehabilitació Comunitaria SRC de Cerdanyola del Vallès 14 
Esplugues de Llobregat 56 
Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues 56 
Franqueses del Vallès 23 
Apadis -servei de lleure- 23 
Granollers 24 
Centre de dia Granollers Centre 24 
L'Hospitalet de Llobregat 6 
Residència Can Serra 6 
Llinars del Vallès 21 
Art Solidari 13 
Club Social Portalet 8 
Manresa 11 
Residència el Comtals 11 
Mataró 10 
Servei de Terapia ocupacional STO Les Sureres 10 
Mollet del Vallès 10 

Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Fundació Sanitaria Mollet 10 
Roca del Vallès 13 
FVO - Fundació privada Vallès Oriental 13 
Sabadell 93 
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Antaviana 30 
Associació Salut Mental Sabadell / Espai Xamba 20 
Andi Down Sabadell- 15 
Llars amb suport 10 
APLEC Centre d'antenció Diürna 10 
Fundació Privada Tutelar Familia i Societat 8 
Sant Adrià de Besòs 30 
Fundació Tallers Guinardó 20 



 
 

Protocolo residencial, s.l. 10 
Sant Boi de Llobregat 10 
Hospital de Dia Sant Boi 10 
Sant Cugat del Vallès 7 
Aspasur Valldoreix 7 
Sant Feliu de Llobregat 20 
Servei de Rehabilitació Comunitaria SRC Sant Feliu de LL. 12 
Residència Mas Lluí 8 
Sant Vicenç dels Horts 10 
Primitiva Barba Centre Residencial per a gent gran 10 
Santa Coloma de Gramenet 38 
Residència Geriàtrica BETSAN 30 
Subagudos Centro Atenció Emili Mira 8 
Taradell 10 
Residencia assistida - alzhehimer 10 
Terrassa 8 
Club Social Egara 8 
Vic 40 
Centre Ocupacional - Manlleu 20 
Centre Ocupacional - Calldetenes 20 
Vilassar de Dalt 8 
Llar Residencia i Centre Ocupacional Torremar 8 
Girona 20 
Blanes 20 
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Salut Mental de Blanes 20 
Lleida 425 
Balaguer 39 
Taller Ocupacional L'Estel 29 
Servei de Rehabilitació Comunitaria SRC de Balaguer 10 
Cervera 48 
Centre de Dia Josep Valls 16 
CO Espígol 12 
Fundació Privada Casa Caritat Residència Mare Janer 11 
Associació Salut Mental Ondara Sió 9 
Juneda 56 
Asoociació Talma - Servei ocupacional 34 
Residencia Asistencial Municipal de Juneda 22 
Lleida 76 
Fundació Privada Ilersis 28 
AFALL (ASSOC.FAMILIARS ALZHEIMER LLEIDA) 25 
CENTRE OCUPACIONAL CIUTAT CAMPUS 23 
Mollerussa 61 
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Mollerussa 27 
Servei De Teràpia Ocupacional STO Acudam (minusvalies) 19 
ASSOCIACIÓ PER LA SALUT MENTAL PLA D'URGELL 15 
Seu d'Urgell 64 



 
 

LLAR DE SANT JOSEP 20 
SRC i Centre de dia La Seu d'Urgell 16 
Associacio Claror - Alt Urgell 13 
Fundació Sant Hospital 10 
Fundació Privada Integra Pirineus 5 
Solsona 53 
AMISOL 40 
Ass. Familiars - Sol del Solsonès 13 
Tàrrega 28 
Llar d'Avis del Carme 20 
Associació Alba Tàrrega 8 
Tarragona 10 
El Vendrell 10 
Fundació Santa Teresa 10 

Total general 2.419 



 
 

LA BANDA ENS APROPA
 

Presentació del cicle 

La Banda Municipal de Barcelona, en col·laboració amb Apropa Cultura, va crear la 
temporada 18/19 un cicle de concerts matinals entre setmana especialment pensats per a 
gent gran en situació de dependència o situació de vulnerabilitat. 

Durant el 2021 la Banda ha presentat dos programes populars que tenen com a fil 
conductor els musicals de Broadway i el viatge en tren de l’Orient Express.  

 

 
Una imatge del concert Apropa’t a Broadway. 

Sessions relaxades 

Tots els concerts del cicle la Banda s’Apropa són sessions relaxades, és a dir, el concert té 
l'objectiu de fer sentir còmode i relaxat a totes les persones del públic. Per això, les llums de 
la sala estan una mica enceses i es permet l'entrada i sortida de la sala si és necessari. 
 

Relació d’assistència als concerts La Banda ens Apropa 

 

Concert Data Total 
APROPA'T A L'ORIENT EXPRESS 27/5/2021 104 
  28/5/2021 121 
Total APROPA'T A L'ORIENT EXPRESS   225 
APROPA'T A BROADWAY 14/10/2021 173 
  15/10/2021 211 
Total APROPA'T A BROADWAY   384 
Total assistència   609 



 
 

COR APROPA CULTURA 
 

Aquest cor neix l’octubre del 2014, com a resultat de l’èxit de les formacions artístiques Educa 
amb l’Art adreçades a professionals de l’acció social i educativa del programa d’accessibilitat 
Apropa Cultura i a proposta del seu director Pep Prats, que dirigeix el cor de manera 
voluntària.  En realitat es tracta d’un col·lectiu amb evidents interessos comuns i 
professionals, que a l’entorn del cant coral han trobat un espai pel seu propi creixement i  per 
compartir experiències personals i professionals. Alhora poden treure profit d’aquesta 
activitat de cara al treball que fan amb els col·lectius. El Cor Apropa es troba una tarda cada 
mes a L’Auditori per assajar. Des del seu inici, el director és Josep Prats i el pianista és en 
Víctor Valls. 

Durant el 2021 no s’ha pogut presentar el concert anual del Cor Apropa Cultura que s’havia 
programat al Palau de la Música. Tanmateix, s’han continuat organitzant els assajos 
mensuals durant els mesos que les mesures de seguretat sanitàries ho han permès i s’ha 
realitzat un concert de Nadal a l’Església Sant Pau del Camp. Es tenia previst un altre concert 
de Nadal al Parc Sanitari Sant Joan de Déu però s’ha posposat per 2022 degut  a les últimes 
restriccions que han aplicat a l’hospital.  

 

 
El Cor Apropa Cultura assajant a L’Auditori 

  



 
 

RITMES EN COMPANYIA 
Tallers de música dins les entitats sanitàries de salut mental per millorar l’estat anímic i 
afavorir la inclusió social amb l’entorn cultural. 

 

1. Antecedents 
 

La proposta de Ritme en Companyia s’inicia durant el curs 2020/2021 a tres centres de 
salut mental (Tres Turons, Joia i Parc de Salut Mar) tot atenent un total de 10 grups a 
diversos serveis d’atenció a persones amb un Trastorn Mental Greu. La iniciativa sorgeix 
per donar resposta a la necessitat de connexió entre les persones que pateixen l’aïllament 
com a conseqüència de la pandèmia, igualment té com a objectiu mantenir el contacte 
amb els equipaments culturals  que permeten mantenir un contacte amb el context 
comunitari. 

 

2. Proposta 21/22 
 

Durant el present curs el creixement del projecte ha ampliat el programa incorporant nous 
emplaçaments i mantenint la relació amb els serveis participants el curs anterior. Un cop 
presentada la proposta per Apropa Cultura s’han fet ressò i demanda els serveis d’atenció 
psiquiàtrica següents: 

● Mútua de Terrassa (Unitat de subaguts 2 grups) 
● Fundació Tres Turons (2 grups) 
● Fundació Joia (2 grups) 
● Parc de Salut Mar  Centre Assistencial Emili Mira (2 grups). 
● Parc De Salut Mar Centre Fòrum. 
● Institut Pere Mata Serveis de rehabilitació de Reus. 
● Institut Pere Mata Serveis de rehabilitació de Tarragona  
● Institut Pere Mata Area d’hospitalització ( 2 Grups) 
● Consorci Sanitari de Terrassa. Servei de rehabilitació Comunitària de Rubí  
● Consorci Sanitari de Terrassa Serveis de rehabilitació Comunitària de Terrassa  
● Parc Taulí. Servei de rehabilitació Comunitària Antaviana a Sabadell  
● Sant Joan de Déu. Unitat terapèutica Centre de Justicia Juvenil Til·lers  
● Fundació Sanitària Sant Pere Claver (Hospital de dia per adolescents). 
● Osonament Area de rehabilitació Servei de Rehabilitació Comunitària. 

 

Han participat al programa de 8 sessions (152 sessions en total) 19 grups amb 
aproximadament 190 persones participants. 

 
Les sessions han estat conduïdes per quatre musicoterapeutes que han treballat sota el 
model Rhythm to Recovery de Simon Faulkner. 

 



 
 

Un equip de quatre musicoterapeutes experimentats en Salut Mental han realitzat les 
sessions a aquests equipaments. Raul Hernandez, Oliver Baradun, Alex Carasol i Pau 
Gimeno que ha coordinat el grup. 

 

3. Contactes amb direccions mèdiques. 
 

Les entrevistes per presentar el projecte s’han realitzat entre els mesos de Juliol i Setembre 
i s’han iniciat els contactes amb persones que es troben al capdavant dels serveis 
d’hospitalització i rehabilitació de centres capdavanters a l’atenció en Salut Mental a 
Catalunya.  Sis entrevistes presencials i sis vídeo conferències han servit per presentar el 
projecte a direccions mèdiques i copsar d’aquesta manera l’interès creixent per la presència 
de la música i les arts comunitàries entre els recursos que es posen a l’abast de les 
persones per afavorir la seva recuperació.  Tot i la tasca pendent de fer en aquest sentit, 
tenir l’oportunitat d’entrevistar-se amb direccions mèdiques i professionals assistencials 
amb responsabilitats a les àrees clíniques és un bon indicador de l’interès que desperta el 
programa.  

 

4. Registres i avaluació 
 
Pel que fa als registres i avaluació, hem utilitzat l’escala d’avaluació de sessió. Han 
administrat les avaluacions professionals dels serveis per tal d’evitar el biaix que representa 
l’avaluació dels mateixos terapeutes. Pendents, ara com ara, de l’anàlisi definitiva, els 
resultats provisionals indiquen que les sessions han estat valorades positivament 
(majoritàriament entre 8 i 10 d’una escala que va del 0 al 10).  L’escala valora l’interès que 
té per la persona l’activitat.  El seu grau de satisfacció amb el tracte rebut i la seva valoració 
com a activitat rehabilitadora. 
 
En paral·lel hem començat a treballar un qüestionari en fase experimental per copsar les 
àrees (cognitives, socials, emocionals) que els professionals estimen es veuen afavorides 
per l’activitat ritmes en companyia.  Igualment, encara pendents de resultats finals el valor 
que els professionals atribueixen a l’activitat és de 4-5 a una escala de 0 a 5. 
 
Les persones assistents i professionals que han estat presents a les sessions han 
manifestat el desig de continuïtat d’aquest programa i poder continuar incorporant les 
sessions a la seva activitat assistencial.  D’entre tots els centres participants la valoració ha 
estat unànime en aquest sentit entenent els valors i les limitacions que comporta parlar de 
la música i l’art com una activitat rehabilitadora. 
 

5. Equip Assessor 
 
Per continuar donant forma a la proposta rehabilitadora en Salut Mental (Ritmes en 
Companyia) un seguit de persones representatives de l’atenció en Salut Mental han estat 
convidades a formar part d’un Grup Assessor.  Acollits pel Gran Teatre del Liceu, aquest 
grup es va reunir el 9 de desembre 2021 per tenir una primera trobada de presentació del 



 
 

projecte i un primer canvi d’impressions per tal de valorar els punts forts i febles de la 
proposta i vies d’optimització del recurs.  

 A la reunió eren presents: 

Josep Ramos Montes, psiquiatre i assessor de plans de salut mental a diversos 
departaments de Salut.  Actualment actiu pel que fa a la divulgació i l'assessoria en Salut 
Mental a una gran diversitat de programes i com a membre de grups de treball i comitès 
d’una de les seves especialitats:  ètica i Salut. 

Oti Arenas, ha coordinat els serveis de rehabilitació comunitària del Parc Sanitari de Sant 
Joan de Déu.  Ha impulsat la rehabilitació des del model psicosocial i incorporat l'activitat 
de musicoteràpia a l'activitat dels centres que ha gestionat. 

Sergio Guzman, terapeuta ocupacional al centre Emili Mira del Parc de Salut 
Mar.  Professional molt actiu en la difusió de la perspectiva de la recuperació centrada en la 
persona. ( Coneix el projecte REC per haver-se desenvolupat a quatre unitats del centre on 
treballa  habitualment). 

Vicens Vallès, psiquiatre i director de l'àmbit de Salut Mental del Consorci Sanitari de 
Terrassa.  Coordinador dels serveis psiquiàtrics de l'Hospital de Terrassa, i coneix el 
projecte de Ritmes en Companyia que s'ha desplegat a serveis de rehabilitació que 
supervisa. 

François Alfonso, ha participat a dues edicions del REC: la primera com a persona atesa al 
centre Fòrum i l'altra com a col·laborador.  Pot parlar en nom de les persones que s'han 
beneficiat de les sessions al Parc de Salut Mar. 

Magda Casamitjana, directora del Pacte Nacional de Salut. Mental des del Departament de 
Presidència. Directora de plans de Salut Mental d'alta complexitat creats pel departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Enriqueta Vidal, presidenta de la SALUT MENTAL CATALUNYA, Federació que agrupa 76 
entitats i que el passat 1/12/2021 ha rebut la medalla d'or de la ciutat per la resposta del 
moviment associatiu durant la pandèmia.   

 

6. Recerca 
 

Tan pel que fa a poder presentar evidència dels beneficis, com a poder avaluar de la 
manera més acurada possible el programa s’ha demanat la col·laboració de diversos 
professionals per afinar més aquest aspecte. Entenem que la continuïtat i presència de la 
música com una activitat d’utilitat rehabilitadora ha d’anar acompanyada d’una constant 
revisió dels objectius, la implementació i avaluació de l’eficiència en aquesta direcció.  En 
aquesta línia l’activitat compta amb el retorn rebut dels gestors com del personal 
assistencial que molt sovint participa en algunes de les sessions. El compromís de 
continuar aprofundint en aquesta línia ha portat a iniciar els contactes amb institucions que 
compten amb departaments de recerca amb qui s’està treballant per “afinar” la recollida de 
dades que l’activitat proporciona. 

 

 

 



 
 

7. Col·laboradors que donen suport. 
 

La proposta Ritmes en companyia ha mantingut la col·laboració iniciada amb l’Orquestra 
del Gran Teatre del Liceu, que ha facilitat les visites de músics de la seva formació per 
participar en les sessions.  Enguany hem incorporat també la visita de músics de 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, formació amb què Apropa Cultura manté una relació de 
participació a l’activitat “Matí d’orquestra” a aquesta comarca.  

La incorporació d’alumnes de l’Escola Superior del Conservatori del Liceu en la seva àrea de 
modern a les visites fetes a serveis que treballen amb joves han permès l’adaptació 
d’aquest intercanvi fent la sessió d’aquesta visita més propera per edat i gustos musicals 
als seus destinataris.  Seguint l’objectiu de fer del programa una oportunitat de connexió. 

Esmentar el retorn dels serveis als equipaments musicals  espais comunitaris vinculats a 
Apropa i els avantatges que això representa. Participarà a les visites de músics als grups 
segons la seva ubicació  l’Orquestra Franz Schubert Filharmonia. La participació d’aquestes 
formacions ha estat clau per afavorir dinàmiques d’intercanvi que apropen les participants 
a la vida cultural i musical del seu entorn. Cada visita dels músics s’acompanya d’una 
invitació a retrobar-se a un assaig o un esdeveniment en que l’orquestra en qüestió els pot 
acollir.  Aquest desplaçament és un element molt apreciat, representa un canvi d’escenari 
que més enllà d’oferir un moment en què gaudir de la música la persona aprofita tots els 
recursos que l’activitat participativa a la comunitat aporta. Podem igualment mencionar 
dels nous escenaris als quals els grups tenen accés. Ritmes en Companyia ha pogut 
comptar per exemple amb l’Escola Municipal de Música de Vic per poder realitzar les 
sessions comptant igualment amb la participació d’algun professor de l’escola. 

 

 
Una sessió musical de Ritmes en companyia  



 
 

EL MUSEU S’APROPA 
Programa activitats artístiques organitzades pels museus de la xarxa Apropa Cultura a 
residències de gent gran 

 

Arran de la pandèmia de la Covid-19 hem pres més consciència de la quantitat de persones 

grans que viuen a residències i que tenen dificultats per a sortir i gaudir de la vida cultural. 

Per aquesta raó en aquest projecte, els museus es traslladen a les residències de gent gran 

per organitzar tallers artístics. 

Les activitats d’El Museu s’Apropa generen dinàmiques per elevar l’estat d’ànim, treballar els 

processos cognitius, augmentar les relacions interpersonals i viure l’experiència estètica per 

gaudir d’una vida saludable i d’una bona salut mental. 

 

Una sessió del Museu s’Apropa a la Residència l’Onada 

 

D’on neix “El Museu s’apropa” 

Durant la pandèmia Covid-19, l’Ajuntament de Barcelona va demanar a Apropa Cultura una 

intervenció d’emergència a 4 residències municipals per ajudar mitjançant l’art a combatre 

l’aïllament, la tristesa i millorar la salut mental de les persones grans ateses. 

Apropa Cultura inicia el projecte El Museu s’Apropa a la tardor del 2020 de la mà de 6 

museus: Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu Picasso, Museu de Ciències Naturals 

de Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, Fundació Suñol i el CCCB, aquest darrer realitza una 

aportació imprescindible gràcies a la seva extensa experiència treballant amb el col·lectiu a 



 
 

través del seu Programa Alzheimer. En aquesta primera fase s’aconsegueix fer arribar l’art 

a més de 600 persones.      

A partir del 2021, s’incorporen al projecte nous museus municipals: Museu Frederic Marés, 

Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), Museu Etnològic i de les Cultures del Món i 

Museu del Disseny de Barcelona. 

 

A qui s’adreça? 

En un primer nivell de projecte, a persones ateses a 8 residències de gent gran de la ciutat 
de Barcelona. Els tallers estan dissenyats especialment per a persones amb dependència 
que veuen restringida la seva mobilitat, i també a aquelles persones amb Alzheimer o altres 
demències de grau lleu. 

A partir de setembre 2021, s’ha obert a qualsevol residència de la ciutat de Barcelona. 
 

Objectius del Museu s’Apropa 

 Millorar l'estat d'ànim 
 Fomentar les relacions personals i la connexió entre les persones participants. 
 Treballar l'esperança i l'optimisme. 

Contingut de les sessions 

 Benvinguda i presentació de l’activitat. 
 Conèixer artistes, pintures de paisatges, bodegons, retrats ,objectes quotidians i de 

l’entorn urbà i natural. 
 Conversar, recordar i rememorar. 
 Observar imatges que afavoreixen la connexió. 
 Espai per cantar i emocionar-se per portar-nos a moments d’alegria i optimisme. 
 Altres recursos utilitzats: música, cinema i objectes tàctils. 
 Comiat: fins a la propera sessió i els millors desitjos! 

 

 
El Museu s’Apropa busca la interacció entre les i els participants 

 



 
 

Participants 

L’activitat ha comptat amb la visita dels educadors i educadores dels principals museus de 
la ciutat de Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu Picasso, Museu de les 
Ciencies Naturals de Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB), Fundació Antoni Tàpies, Fundació Suñol,  Frederic Marés, Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA), Museu Etnològic i de les Cultures del Món i Museu del Disseny de 
Barcelona. 

Espais on s’ha desenvolupat l’activitat: 

 Residència Fort Pienc i Francesc Layret  
 Residència Josep Miracle  
 Residència l’Onada Guinardó 
 Residència Trinitat 
 Residencia Vallbona 
 Residència Poblenou 
 Residència Alchemika  

Més informació del web 

 

Nombre de participants per activitat 

Activitat Total 
El Museu Picasso s'Apropa 379 
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona s'Apropa 337 
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) s'Apropa 298 
El Museu d' Història de Barcelona (MUHBA) s'apropa 226 
El Museu del Disseny s'Apropa 214 
El Museu Nacional d'Art de Catalunya s'Apropa 177 
El Museu Etnològic i de Cultures del Món Barcelona s'Apropa 133 
El Museu Frederic Marès s'apropa 130 
La Fundació Antoni Tàpies s'Apropa 90 
La Fundació Suñol s'Apropa 46 
Total general 2.030 

   



 
 

PROJECTE ARTÍSTIC COMUNITARI AMB LA 
SAGRADA FAMÍLIA 
 

Amb motiu de la finalització de la Torre de la Mare de Déu de la Basílica de la Sagrada 

Família i per commemorar el moment històric, es duu a terme la peça artística col·laborativa 

de grans dimensions per part de persones usuàries de Tallers ocupacionals i Residències de 

Gent Gran. Una iniciativa de l’Associació Artenea amb el suport d’Apropa Cultura, 

l’Ajuntament de Barcelona i la Basílica de la Sagrada Família. 

 

 

Moment de la inauguració de l’escultura col·laborativa i detall de l’obra 

 



 
 

 

Obra escultòrica 

El resultat del projecte ha estat una escultura d’on pengen 2.400 pedres pintades per 
persones amb discapacitat intel·lectual de diferents tallers ocupacionals i residències de 
gent gran de Barcelona amb l’imprescindible suport del i de les professionals que les 
acompanyen. 

La peça ha permès a aquestes persones participar de la festa commemorativa de la 
finalització de la torre de la Mare de Déu de la Basílica de la Sagrada Família, tot mostrant la 
seva capacitat creativa i donant rellevància a l’art com a eina guaridora i terapèutica de 
gran valor.  

 

Entitats participants al projecte: 

 

 

  



 
 

 
 El programa forma part de la Taula d’accessibilitat de Museus, assistint 

mensualment a la reunió on es troben els responsables d’accessibilitat de museus 
com el Museu Nacional d’Art de Catalunya, Fundació Joan Miró, CCCB, Palau Güell o 
el Museu del Ferrocarril entre d’altres. La taula gestiona el blog museus i accessibilitat 
on s’informen de les novetats en aquesta matèria als diferents equipaments: 
http://museusiaccessibilitat.blogspot.com/  
 

 Participació Taula Rodona al Districte de Sant Andreu, l’11 de març amb motiu del 
Dia de les Dones “Les Dones i les Cures”, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. 
 

 Ponència a la Jornada de Formació d’accessibilitat organitzada per l ‘ICEC del Dpt. 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 14 d’abril.  
 

 Participació com a membre a la reunió del Consell Assessor del Gran Teatre del 
Liceu pel projecte OPERA A l’ABAST, el 22 d’abril.  
 

 Participació al projecte Mesura de govern – Innovació Museus de l’Ajuntament de 
Barcelona, organitzat per l’ICUB, el 5 de maig. 
 

 Participació al FACC, Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya, l’11 de maig. 
 

 Participació a la Taula Rodona a Cornellà sobre cultura del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona del procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 
2030”, el 6 de juny.  
 

 Participació de la Plenària MUTARE de la Fundació Carulla. “la Cultura com a 
emergència social” a la Taula Mutare CONTRAST, el 6 de juliol. Debat sobre 
experiències i reptes exposats des de les òptiques del sector cultural, l’educatiu, el 
social i el sanitari.  
 

 Participació a la taula de treball del projecte europeu MESOC, organitzat per la 
Universitat de Barcelona, i liderat pel Dr. Lluís Bonet, des de l’àrea de Gestió 
Cultural, el 8 de juliol.  
 

 Participació a les jornades de ENCUENTROS ON LINE organitzada per REDESCENA, 
Red espanyola de Teatros Públicos, el 10 d’octubre.  
 

 Participació a al TAULA de Museus i Salut organitzada Secció de Coordinació 
Museística i Protecció de Béns Mobles el Departament de Cultura de la 



 
 

Generalitat. de Catalunya, el 22 d’octubre.  
 

 Intervenció a les jornades professionals VIII SESIÓN ABIERTA “Cultura y 
bienestar” promogut per K6 Gestión Cultural i el Museum Cemento Rezola, el 26 
de novembre.  
 

 Participació a la taula rodona “Participació cultural de persones i col·lectius en 
situació de risc o exclusió social” organitzada per Cultura+Social, el 27 de 
novembre a la Sala Refectori del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC). 
 

 Classe en matèria d’accessibilitat i diversitat al programa Apropa Cultura al Màster 
en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la Universitat de Barcelona, el 2 
de desembre de 2021.. 
 

 Participació a la jornada professional del Festival Inclús: Festivals diversos, públic 
divers (Obrim les sales a l’accessibilitat i la inclusió). El 26 de novembre a 
CaixaForum Barcelona.  
 

 Conferència i moderació d’una taula rodona a les Jornades d’Accessibilitat i 
Diversitat a Mallorca, els dies 29 i 30 de novembre.  
 

 Participació a la Taula rodona en el marc de la IV Jornada Institucional en 
commemoració de les persones amb discapacitat, el 10 de desembre de 2021 a la 
UAB.  
 

 Participació com ambaixadors online a la Jornada de CONCAlabs sobre Cultura i 
Sostenibilitat, el 16 de desembre. 

 

  



 
 

 

 

Un any més, es duu a terme la campanya de comunicació anual, engegada amb la intenció 
de donar visibilitat al programa Apropa Cultura, i que des de fa 3 anys es formalitza en les 
Temporades Apropa per a que els objectius, els missatges i les accions tinguin més 
continuïtat i efectivitat al llarg de tota una temporada. Aquestes campanyes posen el focus 
en: 

o Reforçar la idea d’Apropa Cultura com un pont que fa de vincle entre les entitats 
que treballen amb persones en risc d’exclusió social i la cultura. Apropa Cultura 
facilita l’accés d’aquestes persones a iniciatives culturals que els alimenten l’ànima i 
la dignitat. 

o Focalitzar la campanya en un col·lectiu concret per tal de fomentar aquest aspecte 
de pont entre entitats i equipament culturals, a més de visibilitzar els beneficis que 
l’accés a la cultura pugui tenir en un col·lectiu concret. Enguany, el col·lectiu que s’ha 
volgut visibilitzar és el de la Gent Gran en situació de dependència i/o aïllament i, 
concretament s’ha volgut conscienciar sobre la soledat no desitjada i com la 
cultura acompanya a aquestes persones. 

o Fomentar que pertànyer al programa Apropa és un motiu d’orgull pels equipaments i 
pels seus treballadors #SomApropa. 

o Transmetre als treballadors i treballadores dels equipaments la importància del 
programa i crear implicació personal i emocional. 

o Explicar al públic dels equipaments que les institucions culturals a les quals 
acudeixen aposten per la cultura inclusiva i formen part activa del programa. 

o Explicar a la societat que tothom necessita la cultura i que els equipaments públics i 
privats ho fan possible a través del programa Apropa. 

o Involucrar als responsables de les entitats socials (no només als educadors) i a les 
administracions per tal d’augmentar la seva implicació. 

 

En aquest sentit, aquest 2021 s’ha tancat la Temporada Apropa Cultura 2020/21 Lliures 
d’estigma, dedicada a les persones que conviuen amb un trastorn mental; i s’ha engegat la 
nova Temporada Apropa Cultura 2021/22 Mai Soles, dedicada a la Gent Gran en situació de 
dependència i/o aïllament i que explicarem en aquest apartat. 

 

A més, durant tot l’any han tingut lloc altres escenaris comunicativament importants sobre 
els quals Apropa Cultura ha posat especial èmfasi a l’hora de transmetre i comunicar: la 
creació del projecte El Museu s’Apropa, la posada en marxa d’Apropa Cultura Balears i el 
projecte artístic comunitari per commemorar la inauguració de la Torre de la Mare de 
Déu de la Sagrada Família de Barcelona, que tot seguit explicarem. 



 
 

 

 

Durant el primer semestre del 2021 es va fer el tancament de la campanya iniciada el 2020, 
la Temporada Apropa Cultura 2020/21 Lliures d’estigma, dedicada a les persones que 
conviuen amb un trastorn mental.  

Campanya Cultura i Salut Mental
La temporada es va tancar amb una última acció comunicativa a través de les xarxes socials 
i de l’enviament de newsletters a la qual s’hi van sumar els equipaments culturals de la xarxa 
Apropa, compartint ells també les creativitats i fent-se seu el discurs. Es tractava d’una 
campanya de difusió per reflexionar sobre el paper de la cultura i l’estigma que pateixen les 
persones amb problemes de salut mental i que va tenir molt bona rebuda. 

Es pot consultar a la web (www.apropacultura.cat/ca/node/100779) i aquestes són algunes 
de les diferents aplicacions que se’n van fer: 

 

o Infografies per a newsletters (extracte)  

 

   



 
 

o Creativitats per a xarxes socials (extracte) 



 
 

Eix temàtic

 

Des del 2019, es dedica temàticament la campanya de visibilització d’Apropa Cultura a un 
col·lectiu en situació de vulnerabilitat concret. Cada any és diferent i això permet poder 
focalitzar i centrar l’atenció en les necessitats particulars de cada col·lectiu i facilitar-ne la 
seva difusió. Durant la temporada 2021/22 es centra en la Gent Gran en situació de 
dependència i/o aïllament. 

 

Aquesta temàtica s’estendrà al llarg de la temporada 2021/22 per aconseguir que el col·lectiu 
tingui una presència especial i destacada en la programació dels diferents equipaments 
culturals que formen part d’Apropa Cultura, ja sigui en forma d’espectacles, exposicions, 
xerrades, tallers, cicles o qualsevol altra activitat programada. 

 

 

Per què Gent Gran? 

Arran de la pandèmia de la COVID19, l’accés a la cultura de la gent gran en situació de 
dependència i/o aïllament s’ha vist especialment afectat: les sortides culturals de les 
persones grans en situació de vulnerabilitat són de les que han registrat un descens més fort 
dins la xarxa Apropa Cultura. 

 

Una de les grans qüestions que afecta a aquestes persones és la soledat. Ens referim a la 
soledat de les que viuen a les residències, o que viuen a casa seva però són usuàries de 
centres de dies, de programes d’Alzheimer o altres demències. Estar sola o sentir-se sola no 
és el mateix. Com diuen els experts, la soledat ha esdevingut un problema de salut pública i 
és necessari que tots els agents de la societat treballem per tal de posar-hi solució. 

 

Ens toca assumir la responsabilitat que aquestes persones es sentin acompanyades i no 
quedin excloses de l’oferta cultural per culpa de la seva situació. Volem aportar el nostre 
granet de sorra en ajudar a millorar la seva vida, omplir-la d’art i alegria, a elles i a les seves 
cuidadores i persones imprescindibles. La cultura és l’aliment de l’ànima, una companya en 
els moments més difícils, una font de vitalitat i energia per recuperar el projecte de vida. 

 

 

 



 
 

Pel que fa a xifres de persones grans dins la xarxa Apropa: 

o 44.269 experiències culturals de persones grans des del 2006  
o 12,19% de reserva d’entrades d’entre el conjunt de col·lectius que fan servir 

l’Apropa Cultura 
o 420 centres registrats de persones grans: 357 de Barcelona, 23 de Girona, 24 de 

Lleida i 16 de Tarragona 
o 3.215 experiències culturals en 269 grups de persones grans durant l’any 2020. 

 

Entrevistes amb responsables d’entitats del sector de la Gent Gran 

Per tal de crear un discurs format sobre la Gent Gran, l’equip d’Apropa Cultura s’ha reunit 
amb els i les responsables de les principals entitats i institucions a Catalunya. 

 

Conceptualització de la campanya (claim) 
Fem servir el lema #MaiSoles per visibilitzar la necessitat de combatre la soledat no 
desitjada de les persones gran en situació de dependència i/o aïllament. La pandèmia de la 
COVID19 ha fet evident la greu situació de les persones grans i els efectes negatius 
innegables que té en elles aquesta soledat. Per això aquest any centrem els nostres esforços 
en visibilitzar-les i el lema #MaiSoles ens permet reivindicar la necessitat que la cultura les 
ha de poder acompanyar. 

 

 

 



 
 

Vídeo promocional 

L’anunci promocional de la campanya s’ha creat amb l’objectiu de llançar un missatge 
optimista i de celebració: celebrar que poder assistir a equipaments i/o esdeveniments 
culturals és motiu d’alegria i felicitat per a les persones grans. 

 

S’ha rodat al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a l’Auditori de Barcelona i al Teatre Nacional, 
amb coreografia de Claudia SolWat, i ha comptat amb usuaris i usuàries de la Residència i 
Centre de dia Vallbona; la Residència Poblenou, centre públic propi del Departament de 
Benestar i Família, que gestiona la Fundació Vallparadís (Mútua Terrassa); i l’Espai Social 
Sagrada Família (Fundació Catalunya La Pedrera). El vídeo ha estat realitzat per la productora 
Funky Monkey. 

 

El podeu veure aquí. 

    

 

Col·laboració amb il·lustradors/es 
Aquesta és una acció que està encara en procés i que consistirà en l’encàrrec a il·lustradors 
i il·lustradores de referència d’unes vinyetes que conscienciïn a la comunitat de les xarxes 
socials sobre la gent gran, la soledat no desitjada i el poder de la cultura com a 
acompanyament. 

 

Programa d’activitats #MaiSoles 
Adreçades a professionals d'equipaments culturals i de l'àmbit social. Amb la col·laboració 
de les entitats socials i els equipaments culturals, hem dissenyat un programa d’activitats 
que té per objectiu donar visibilitat a la tasca que realitzen aquestes entitats socials i al poder 
de la cultura per aconseguir una societat més inclusiva: 

 

 



 
 

a. Acte Anual Apropa Cultura 

Amb l’objectiu de donar a visibilitat al projecte cada any s’organitza l’Acte Anual Apropa 
Cultura que, des de la temporada 2019/20, també serveix per donar el tret de sortida a la 
campanya de conscienciació i activitats sobre un col·lectiu concret d’Apropa i el paper clau 
de la cultura en la millora de la seva vida. 

L’Acte va tenir lloc el dilluns 25 d’octubre al Teatre Romea de Barcelona, va estar conduït per 
la periodista Rosa Badia i protagonitzat per totes les persones, entitats socials, 
administracions i equipaments culturals que fan possible Apropa Cultura. 

També es va retransmetre per streaming i es pot recuperar aquí. 

 

 

b. Jornada d’Accessibilitat i Diversitat 'Mai soles. Cultura i Gent gran en situació 
d'aïllament o dependència’  

La Jornada d'Accessibilitat i Diversitat Apropa Cultura 2021 va tenir lloc el 22 de novembre 
al Museu Picasso de Barcelona i va girar al voltant de la Gent Gran i els Museus. L’objectiu 
de la jornada va ser el d’aprofundir en com la cultura i els museus poden acompanyar i ajudar 
en una realitat que ja ha esdevingut un problema de salut pública, la soledat.  

A la jornada hi van participar la filòsofa Begoña Román, que va reflexionar sobre la Gent Gran 
i el Plaer; i la investigadora i professora de psicologia Montserrat Celdrán, que va presentar 
les principals problemàtiques i reptes que ens trobem les persones en fer-nos grans.  

A més, es va organitzar una taula rodona en primera persona per conèixer la importància de 
la cultura al llarg de tota la nostra vida i especialment a la tercera edat. Finalment, es 
presentaran activitats, programes i bones pràctiques de museus i Gent Gran a Catalunya.  

També es va retransmetre per streaming i es pot recuperar aquí. 



 
 

 

z 
c. Cicle de xerrades sobre Gent Gran 

Amb la col·laboració del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), s’organitzaran unes 
xerrades online sobre diferents temàtiques interseccionals: Gent Gran i Salut Mental, Gent 
Gran i Diversitat, Gent Gran i Noves Tecnologies, Gent Gran i Gènere, Gent Gran i les persones 
cuidadores.  

d. Un matí d'orquestra per a persones amb Alzheimer i altres demències 

Activitat musical participativa que té lloc a L’Auditori amb l’OBC, a la seu de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès amb la mateixa OSV, a diversos teatres de Lleida amb l’OJC de Lleida i 
al Teatre Auditori de Granollers amb l’OCGr. L’activitat consisteix en una trobada amb els 
músics, l’assistència a un assaig de l’orquestra i un taller de música. 

e. El Museu s’Apropa 

Explicat a continuació. 

  



 
 

Nota de premsa 

El dia de l’Acte Apropa, al qual es va convocar a assistir als mitjans de comunicació, es va 
enviar la següent nota de premsa amb el titular La Gent Gran en situació de dependència i/o 
aïllament centra la nova temporada d'Apropa Cultura, la xarxa de cultura inclusiva que 
celebra 15 anys. 

Es pot consultar sencera aquí. 

 



 
 

Un dels grans projectes d’Apropa Cultura de l’any és El Museu s’Apropa, a través del qual 10 
museus de la Xarxa Apropa porten les seves col·leccions a les residències per a que la gent 
gran que no pot desplaçar-se pugui gaudir igualment de la cultura. 

A nivell comunicatiu se li ha donat un pes molt rellevant i és un dels projectes que més es 
destaca a l’hora de parlar de la temporada 2021/22 Mai Soles dedicada precisament a la 
Gent Gran en situació de dependència i/o aïllament. El projecte explica també per si sol la 
importància d’Apropa com a pont entre el món social i cultural, facilitant i creant sinèrgies 
per eliminar tot tipus de barreres i el seu empeny per anar sempre més enllà i solucionar 
noves necessitats que precisen d’una solució inclusiva. 

Els esforços de la campanya de premsa de la temporada Mai Soles s’han centrat 
especialment en El Museu s’Apropa, gestionant i aconseguint impactes rellevants i destacats 
com reportatges a TV3, 3/24, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. 

Pel que fa a la difusió a xarxes, s’ha treballat conjunta i coordinadament amb els 
responsables de comunicació dels 10 museus participants als quals, centralitzat des 
d’Apropa Cultura, se’ls hi ha facilitat el discurs, les fotografies i els vídeos perquè poguessin 
mostrar la seva participació i compromís social a la comunitat. L’objectiu és que a nivell 
comunicatiu els museus també es sentin seu el projecte. Un gran exemple d’això és el Museu 
Picasso que va tenir la iniciativa d’organitzar un rodatge a una residència per poder mostrar 
la visita que hi feia el museu. Podeu veure el clip aquí. 

 

 

 

Com a elements de difusió, s’han realitzat diverses sessions de fotografies i vídeo (aquí): 

 



 
 

 

El 2021 ha sigut l’any de la posada en funcionament d’Apropa Cultura a Balears. Un gran 
triomf del projecte que, amb la seva expansió, evidencia la necessitat que la cultura inclusiva 
és més necessària que mai. 

L’inic del projecte a les Balears ha comptat també amb una campanya comunicativa 
centrada en la presentació del projecte als mitjans, la creació d’una base de dades pròpia per 
arribar al sector cultural i social del propi territori i l’obertura d’un perfil propi a Instagram, 
entre altres: 

 

 

 

 

 

  



 
 

Nota de premsa 

Amb motiu de la presentació del projecte a Palma de Mallorca la passada primavera, es va 

enviar la següent nota de premsa amb el titular Apropa Cultura s’expandeix i ja és una realitat 

a Balears. 

 

Es pot consultar sencera aquí. 

 

  



 
 

 
Amb motiu de la finalització de la Torre de la Mare de Déu de la Basílica de la Sagrada 
Família i per commemorar el moment històric, es duu a terme la peça artística col·laborativa 
de grans dimensions per part de persones usuàries de Tallers ocupacionals i Residències de 
Gent Gran. Una iniciativa de l’Associació Artenea amb el suport d’Apropa Cultura, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Basílica de la Sagrada Família. 

Una acció rellevant que s’ha comunicat a premsa amb el suport de la Sagrada Família, així 
com també als diferents perfils a les xarxes socials d’Apropa Cultura. 

Per celebrar el moment s’han filmat dos vídeos que documenten el procés de creació. Es 
poden veure aquí i aquí. 

 

 

 

I un vídeo que documenta el resultat final amb testimonis de les mateixes persones usuàries 

creadores, que es pot veure aquí.  

 



 
 

 

Clipping
Podeu consultar el recull de premsa amb totes les aparicions de l’any 2021 en format PDF 
aquí; i la valoració econòmica de totes les aparicions de l’any 2021 en format XLS aquí. 

A mode de resum, les xifres sobre la presència d’Apropa Cultura als mitjans de comunicació 
durant l’any 2021 són les següents: 

 

o Total d’impactes: 180 impactes 
(Televisió: 7 / Ràdio: 7 / Premsa escrita: 29 / Online: 137) 
 

o Abast aproximat (audiencia*) dels impactes: 23.347.526 persones 
(Televisió: 2.600.000  / Ràdio: 212.000 / Premsa escrita: 1.898.948 / Online: 
18.636.578) 
 

o La valoració econòmica** aproximada sobre el total d’aparicions ascendeix a: 
372.464€ 
(Televisió: 150.000  / Ràdio: 4.000 / Premsa escrita: 108.467 / Online: 109.998 ) 

 

 

*Audiència: tenint en compte l’audiència dels diferents mitjans i publicacions segons dades 
d’Acceso basades en l’Estudi general de Mitjans (EGM). 

 

**Com es calcula la valoració econòmica? La valoració econòmica (o VPE – valor publicitari 
estimat) és el preu en que està valorada cada publicació. Es calcula tenint en compte les 
audiències de cada mitjà (a més audiència, més valor econòmic) i calculant el cost aproximat 
d’una inserció publicitària de la mateixa mida (en el cas dels diaris) o de la mateixa durada 
(en el cas de ràdios i teles). També se li suma un plus de credibilitat (perquè el lector no ho 
percep com a publicitat). 

 

 

 

 

 



 
 

Aparicions destacades 

 
 



 
 



 
 



 
 

A continuació presentem els principals resultats en orgànic dels perfils d’Apropa Cultura a 
les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, tant pel que fa a les dades 
analítiques de seguidors, impressions i interaccions globals, així com a les publicacions més 
destacades de l’any.  

Podeu consultar l’informe complet de xarxes socials amb totes les dades en aquest enllaç. 

 

Com a novetat, aquest 2021 es va decidir invertir en campanyes online per tal d’arribar a nou 
públic. Concretament, es van fer campanyes de Facebook Ads i Instagram Ads. L’objectiu 
era triple: captar nous seguidors al perfil de Facebook, captar nous seguidors als perfils 
d’Instagram i aconseguir nous subscriptors per al butlletí. 

Podeu veure l’informe complet de les campanyes, que es van fer durant la primera quinzena 
de juny, aquí. 

 

En total, aquest 2021 s’han elaborat i enviat un total de 132 butlletins dirigits a les diferents 
tipologies de públic divers i interessat. 

A més, enguany s’ha fet un esforç per començar a ampliar la base de dades i poder arribar a 
més públic interessat amb la creació i disseny de butlletins estratègics que s’envien 
bimensualment i el contingut dels quals es basa sobretot en entrevistes, formació, 
entreteniment, recomanacions, etc. Qualsevol persona es pot subscriure al a través de la 
web: www.apropacultura.cat/ca/butlleti. Aquests són els que s’han creat enguany i es poden 
consultar aquí: 

 

 

Novembre 



 
 

 

 

 

 

Enviaments
Durant el 2021 s’han fet també enviaments de newsletters a les persones usuàries de les 
entitats socials en relació a la programació rellevant, actes i trobades, jornades, 
convocatòries de temporada, etc. En definitiva, informacions d’interès per les entitats del 
programa.  

 

 

 

Maig 

Juliol 



 
 

 

 

apropacultura.cat  

93 247 93 06 

apropa@apropacultura.cat 

 

Data de tancament d’aquesta memòria:  
Gener 2022 
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