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per la transformació social  
a través de la cultura

Per què?
Perquè creiem que la cultura és una experiència transformadora de la persona i la societat.

Què oferim?
 • Programació cultural de temporada a l’abast de tothom (3€ per persona).
 • Activitats participatives i visites adaptades a les necessitats de cada grup.
 • Sessions de presentació de la programació a cada localitat.
 • Assessorament personalitzat des de cada equipament.
 • Formacions artístiques i educatives per incorporar l’art en el dia a dia dels col·lectius.
 • Recursos pedagògics sobre l’aplicació de les arts en el dia a dia.

Com ho fem?
Connectem entitats socials amb els teatres, auditoris, museus i festivals d’arreu de 
Catalunya. Els espais culturals reserven  el 2 % del seu aforament de temporada a un preu 
de 3 €. Els museus ofereixen visites i activitats adaptades. 

Qui som?
Som una iniciativa de lleure cultural inclusiu per a les entitats socials que articula el 
programa social dels equipaments culturals.
Col·laborem amb entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en 
risc d’exclusió social, tant en àmbits preventius com d’intervenció  directa. Els unim als  
equipaments culturals amb vocació de compromís social. 
A tots ells, els acompanyem en el procés de convertir la cultura en un fet habitual i rellevant 
també per a les persones més vulnerables. 

Ens comprometem amb l’accés 
universal a la cultura per fomentar
la inclusió social i garantir la dignitat 
de totes les persones

A qui ens adrecem?
El programa s’adreça a entitats socials que treballen amb persones en situació de risc 
d’exclusió social tant des de l’àmbit de la prevenció com de la intervenció directa:

• Persones amb discapacitat intel·lectual: centres ocupacionals, serveis de teràpia 
ocupacional, residències, etc.

• Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental: centres de dia, 
clubs socials, serveis de rehabilitació comunitària, etc.

• Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista. 
• Persones amb discapacitat física, auditiva o visual en situació devulnerabilitat.
• Gent gran: residències, centres de dia, programes per combatre l’aïllament, pro-

grames d’inclusió social, etc.
• Persones amb addiccions.  
• Persones en situació de privació de llibertat. 
• Persones immigrades, persones refugiades i persones de minories ètniques.
• Persones del col·lectiu LGBTI en situació de vulnerabilitat. 
• Infància i adolescència: CRAES i centres oberts, etc.
• Dones: víctimes de situació de violència masclista, migrades, vinculades  a l’ex-

ercici de la prostitució i en situació de vulnerabilitat.
• Persones sense llar. 
• Persones en situació de risc d’exclusió social: centres d’acollida, centres de 

serveis socials, etc. 



teatres, auditoris, festivals, 
espais singulars i museus 
d’arreu de Catalunya formen 
part de la xarxa Apropa 
Cultura.

Més de 

127

2.400

centres socials registrats 
que treballen amb persones 
en risc d’exclusió social.

2.411

propostes culturals diferents 
a l’agenda de cada temporada.

13 anys obrint portes

experiències culturals
des de 2006

284.106

Participants

> Formacions
4.619 inscripcions 
als cursos “Educa amb l’Art”

1.055 assistències a 
les “Jornades d’accessibilitat 
i diversitat”

> Assistències
Més de 284.106 experiències 
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el dret a la cultura, una realitat

Gràcies al
compromís

de programadors
culturals, institucions

i mecenes, persones en
situació de vulnerabilitat

gaudeixen d’experiències úniques



5a edició
setmana apropa cultura

Per què dones?
Actualment estem vivint un període històric, reivindicatiu i de presa de consciència 
col·lectiva de les desigualtats de gènere. Desigualtats agreujades amb la confluència de 
discriminacions per classe social, diversitat funcional, origen ètnic, salut, cicle de vida, 
entre molts d’altres. Apropa Cultura vol sumar-se als moviments que promouen una mirada 
interseccional i amb perspectiva de gènere, per aconseguir entre tots i totes una societat 
més igualitària i inclusiva.
Per això, la temporada 19/20 se centrarà en les entitats que treballen amb dones en 
situació de vulnerabilitat. Es tracta d’un col.lectiu molt transversal, amb problemàtiques 
molt invisibilitzades, necessitats i reptes complexes però creiem que la cultura i l’accés 
a aquesta pot i ha de ser una companya de viatge, transformadora i compromesa. El tret 
de sortida d’aquesta temporada serà la celebració de la 5a Setmana Apropa del 21 al 27 
d’octubre de 2019.

Jornades d’accessibilitat i diversitat
Organitzades conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona. Es celebraran l’11 de novembre  
a la Fundació Joan Miró sota el títol de Museus i Dones en situació de vulnerabilitat.

...i moltes més activitats  
www.apropacultura.cat/ca/activitats-apropa-cultura-201920#Jornadadones

Dedicada enguany als col·lectius de 
dones en situació de vulnerabilitat

Cruïlles durant la setmana apropa
Amb la finalitat d’anar un pas més enllà i poder conèixer de primera mà la realitat que ens 
envolta, presentem les Cruïlles Apropa: un intercanvi d’experiències que permetrà  saber 
què i qui hi ha a l’altra banda de la porta. 
Educadors i persones ateses per una entitat visiten un equipament cultural i coneixen de 
primera mà les persones que hi treballen. Després, són els treballadors de l’equipament 
que fan la visita inversa i s’acosten a una realitat desconeguda per a molts i que humanitza 
a tots. Les cruïlles d’enguany són:
• Teatre Nacional de Catalunya i Mujeres Palante
• L’Auditori i l’Associació Benestar i Desenvolupament
• Auditori de Girona i Càritas Diocesana Girona
• Palau de la Música Catalana i l’Associació de Dones Gitanes - Drom Kotar Mestipen

Fotografies d’ANNA ACHON
a les entitats Hèlia Dones (columna de l’esquerra) i Fundació Surt (columna de la dreta),

http://www.apropacultura.cat/ca/activitats-apropa-cultura-201920#Jornadadones


annex. llistat de promotors culturals
ordenat per data d’adhesió al programa



Com treballa la 
inclusió?

L’Auditori és el fundador del programa Apropa Cultura. Des de l’any 2006 ofereix la seva 
programació habitual de concerts, a més d’activitats específiques per a col·lectius en 
situació de vulnerabilitat. Des de fa 7 anys, també programa espectacles amb diversitat 
a l’escenari. Unes 7.500 persones en situació de vulnerabilitat i de l’àmbit de la salut van 
passar per L’Auditori la temporada 2018-19.

L’Auditori organitzarà una Cruïlla Apropa Cultura amb l’entitat 
social ABD (Associació Benestar i Desenvolupament). Es tracta 
d’una associació que acompanya a dones en diferents moments 
de les seves trajectòries vitals.
A més, a la temporada 19/20 L’Auditori programa concerts amb 
artistes tan destacables com Mayte Martin, Cécile McLorin, Ellen 
Nisbeth, Les Impuxibles entre d’altres.

Aleix Palau
Premsa
93 247 93 00 – ext. 363
premsa@auditori.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura L’Auditori oferirà tota la seva programació a grups de 
col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

A través d’Apropa Cultura, L’Auditori destina un 2% de 
l’aforament de temporada de la seva programació habitual de 
concerts a entitats socials.
Més enllà de l’assistència a concerts, L’Auditori Apropa 
proposa activitats participatives adreçades a col·lectius que, 
per les seves característiques, tenen dificultats per a compartir 
un concert amb la resta del públic:
- Un matí d’orquestra: taller participatiu adreçat a entitats 
que treballen amb persones afectades d’alzheimer i també a 
col·lectius amb discapacitat intel·lectual o salut mental.
- Et toca a tu: concert  dins de la temporada de l’Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) on els 
intèrprets són persones en una situació vulnerable provinents 
de entitats socials o educatives que treballen la música com a 
eina d’integració social.
- La Banda ens Apropa: cicle de concerts de la Banda Municipal 
de Barcelona en col·laboració amb Apropa Cultura, adreçats a 
col·lectius de gent gran.

Com treballa la 
inclusió?

El Mercat de les Flors ofere

Com treballa la 
inclusió?

El Mercat de les Flors forma part del programa Apropa Cultura des de l’inici de la temporada 
2010/11. Des de l’any 2011, ofereix la seva programació habitual d’espectacles de dansa 
i circ, a més d’activitats específiques per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. També 
programa espectacles amb diversitat a l’escenari.

Més de 5000 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut han passat pel Mercat 
de les Flors des del 2011.

- Ella Poema és un projecte multidisciplinar que des de 2013 ha 
generat peces de dansa contemporània, curtmetratges de dansa 
i sèries fotogràfiques realitzats amb dones creadores africanes a 
més d’una dotzena de països europeus.
- Presentem una peça dels creadors sud-africans Robyn Orlin i 
Albert Khoza que parteix de la situació de les dones lesbianes a 
Sudàfrica i que està interpretada per una persona transgènere: 
And so you see… our honorable blue sky and ever enduring sun…
can only be consumed slice by slice… 

Mercè Ros 
Premsa 
93 256 26 14 
mros@mercatflors.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Mercat de les Flors oferirà tota la seva programació 
a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Acollim diversos projectes participatius ii inclusius, com 
ara Barris en dansa (amb veïnes i veïns de tota la ciutat) 
o ARTransforma (amb persones amb sense diversitat 
funcional), projectes amb el barri (com Art i Part, creació 
comunitària Barricidi), la peça Sobre la bellesa, de la Societat 
Doctor Alonso, amb gent gran, el taller per a nens amb
diversitat funcional, els tallers per a col·lectius específics...

mailto:premsa%40auditori.cat?subject=
https://mercatflors.cat/espectacle/africa-moment-ella-poema/
https://mercatflors.cat/espectacle/and-so-you-see-our-honorable-blue-sky-and-ever-enduring-sun-can-only-be-consumed-slice-by-slice/
https://mercatflors.cat/espectacle/and-so-you-see-our-honorable-blue-sky-and-ever-enduring-sun-can-only-be-consumed-slice-by-slice/
mailto:mros%40mercatflors.cat?subject=


Com treballa la 
inclusió?

Un dels objectius estratègics del Teatre Nacional de Catalunya és apropar les arts 
escèniques a tota la ciutadania. El projecte Apropa ens facilita fer-nos propers a persones 
en situació de vulnerabilitat. 

El TNC hi  participa des de l’any 2011 i fins avui han pogut gaudir dels nostres espectacles 
i altres activitats relacionades 15.557 persones. Durant la temporada 2018-2019, 1875 
persones s’han apropat al TNC a través del projecte per conèixer i compartir amb nosaltres 
l’experiència del fet teatral.

- Epicentre Pioneres: L’epicentre de la temporada té la voluntat 
de rescatar de l’oblit algunes veus femenines fonamentals per 
comprendre millor la nostra herència cultural.
- Espectacles amb autoria i/o direcció femenina: La Mort i la 
Primavera; Mateix dia, mateixa hora...; Solitud; L’huracà; Una 
venjança com n’hi ha poques/ Es rifa un home!/ Les cartes; 
Compositores del modernisme; Malditas plumas; Untitled Ref. 
Nº1-Teatro documental; Richard III Redux or Sara Beer (is/not) 
Richard III; Solitud a Stromboli. 
- Espectacles amb temàtica relacionada amb la dona/gènere: 
La Rambla de les Floristes; Mrs. Dalloway; Raphaëlle; Solitud; 
Monroe-Lamarr.

Esther Vendrell Gené
Premsa
93 306 57 00 ext. 680
evendrell@tnc.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el TNC oferirà tota la seva programació a grups de 
col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

A més del programa Apropa Cultura, el TNC col·labora amb 
diferents projectes que treballen per la inclusió:
- Deslimita’m!: Formació escènica de joves en risc d’exclusió 
social.
- Fundació Èxit i Projecte EDuo: Iniciativa de voluntariat amb 
empreses socialment responsables.
- Festival Simbiòtic: Festival d’arts escèniques accessibles i 
inclusives.

Com treballa la 
inclusió?

Fundat el 1976, el Teatre Lliure és un dels teatres més representatius de les arts escèniques 
d’aquest país. Actualment és dirigit per Juan Carlos Martel Bayod. Té dues seus, l’una a 
Montjuïc amb una sala gran i una de petit format, i l’altra a Gràcia, amb una sala de format 
mitjà. El Teatre Lliure aposta per una programació amb consciència de diversitat, vocació 
pública i voluntat d’internacionalització, basada en tres eixos: el social, el cultural i l’educatiu. 

El Teatre Lliure forma part d’Apropa des del setembre del 2010 i prop de 8.000 usuaris han 
gaudit dels seus espectacles al llarg d’aquestes deu temporades. La temporada 18/19, en 
concret, el Lliure va rebre 1.247 usuaris d’Apropa.

- Càsting Giulietta: del 26/09 al 13/10
- Paisajes para no colorear: del 31/10 al 17/11
- Una de les col·laboracions que el Lliure fa amb el Mira Digitals 
Arts Festival: Colin Self presenta Siblings (06/11)

Rocío Pedrol 
Premsa
669 06 75 66
premsa@teatrelliure.com

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Teatre Lliure oferirà tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Més enllà del programa Apropa, el Teatre Lliure vol ser fidel 
al compromís de fer el teatre accessible a tots els ciutadans. 
Aquesta temporada ofereix:
- Els “divendres accessibles” que inclouen funcions amb 
traducció simultània en llengua de signes catalana, funcions 
amb audiodescripció i funcions amb sobretítols adaptats per 
a persones amb discapacitat auditiva i/o visual.
- Els “dissabtes sobretitulats”: amb espectacles en castellà i 
anglès, sobretitulats en català o anglès.

mailto:evendrell%40tnc.cat?subject=
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/casting-giulietta
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/paisajes-para-no-colorear
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/sote-presenta-sacred-horror-design-amb-tarik-barri-arash-bolouri-i 
mailto:premsa%40teatrelliure.com?subject=
https://www.teatrelliure.com/ca/general/funcions-accessibles 


L’Ajuntament de Girona es va adherir a l’Apropa l’any 2011 incorporant l’Auditori de Girona, 
el Teatre Municipal de Girona i el Centre Cultural la Mercè. Des de l’inici, ofereixen els 
espectacles de la seva programació habitual a les entitats socials registrades al programa. 
A més, en temporades anteriors han participat del curs Educa amb l’Art.

La temporada 2018-19 un total de 625 assistents han gaudit dels espectacles dels tres 
equipaments.

Carme Goy 
972 419 018 
cgoy@ajgirona.cat 
 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura els diferents equipaments oferiran tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

Com treballa la 
inclusió?

L’Atrium Viladecans va entrar a formar part d’Apropa Cultura la temporada 2011-12. La 
temporada passada van visitar aquest equipament 116 beneficiaris d’Apropa Cultura, 3.255 
en total des de la seva incorporació.

Molts dels espectacles programats contenten temàtiques que 
posen el focus en la dona i/o la identitat de gènere: Raphäelle o 
Salt, per exemple.

Sergio Rodríguez 
Comunicació 
93 659 41 60
srodriguezh@viqual.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura l’Atrium VIladecans oferirà tota la seva programació 
a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

L’Atrium Viladecans garanteix, a través, d’Apropa Cultura, un 
nombre mínim de places a un preu màxim de 3 euros per a 
centres socials que treballen amb persones amb vulnerabilitat 
social o discapacitat.
Disposa d’accessos habilitats per a persones amb mobilitat. 

mailto:cgoy%40ajgirona.cat?subject=
mailto:srodriguezh%40viqual.cat?subject=


Com treballa la 
inclusió?

L’Auditori de Girona és membre del programa Apropa Cultura des de l’any 2011. En totes les 
activitats i programacions de les temporades estables de l’Auditori de Girona, una part de 
l’aforament de cada concerts, es posa disposició dels grups i col·lectius d’Apropa Cultura a 
un preu màxim de 3 euros.

Al llarg de tots aquests anys, han assistit a concerts i activitats organitzades per l’Auditori 
de Girona 2.343 usuàries de col·lectius molt diversos, i 213 persones en risc d’exclusió 
social van passar per l’Auditori de Girona durant la temporada 2018-19.

S’està treballant per arribar a un objectiu d’equilibri de gènere en 
totes les propostes musicals de l’equipament. Sens dubte serà 
un dels reptes més immediats en la programació musical de 
l’Auditori de Girona.

Natàlia Sànchez Torra
Comunicació i premsa 
972 080 709
nsanchez@auditorigirona.org

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura l’Auditori de Girona oferirà tota la seva programació 
a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

L’Auditori de Girona treballa la inclusió amb una perspectiva 
àmplia: des de l’objectiu pràctic per superar les barreres 
arquitectòniques, fins al treball més abstracte: el de cura i 
atenció personalitzada, disposant els recursos necessaris per 
facilitar l’accés i el gaudi de tot el públic, entenent el públic de 
la forma més àmplia i diversa possible.
Aquest treball es materialitza especialment a través de la feina 
realitzada amb el programa Apropa, que l’Auditori de Girona ha 
integrat com a propi en la seva dinàmica de treball, planificació 
i atenció a l’usuari. El treball d’Apropa a l’Auditori ha produït una 
transformació en la forma de treballar, i s’ha format el personal 
de l’Auditori de Girona en el tracte a l’usuari i la sensibilitat a 
les necessitats diverses. Aquest treball orientat a la inclusió 
és l’essència en l’atenció al públic de l’equipament i que es 
fa extensiva a la resta d’àrees: comunicació, màrqueting, 
programació, tècnics, etc.

Com treballa la 
inclusió?

La Sala La Planeta es va crear l’any 1987 i forma part del Sistema Metropolità de Teatres 
i Auditoris de Girona. Aquesta sala independent col·labora amb el programa Apropa des 
de l’any 2011 amb més de 700 usuaris. Només la temporada passada van gaudir de la 
programació 105 persones.

Espectacles de la Sala La Planeta d’aquesta tardor relacionats 
amb la dona:
- Cartografia del cos estrany (4 i 5 d’octubre)
- Els diners, el desig, els drets (18 al 20 d’octubre)
- Els dies mentits (27 d’octubre)

Jordi Subirà 
Premsa 
972 20 77 54
oficina@laplaneta.net

M. Àngels Buisac 
Taquilla i contacte Apropa 
taquilla@laplaneta.net

 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura la Sala La Planeta oferirà l’espectacle Els dies mentits 
de Marta Aran a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

Per promoure la inclusió la Sala La Planeta està exempta de 
barreres arquitectòniques, col·labora amb el programa Apropa 
Cultura que permet als usuaris accedir a la millor programació 
de música, teatre i dansa, disposa de descomptes per a 
persones amb algun tipus de discapacitat i cada temporada 
acull els espectacles d’Escenaris Especials.

mailto:nsanchez%40auditorigirona.org?subject=
mailto:oficina%40laplaneta.net?subject=
mailto:taquilla%40laplaneta.net?subject=


Com treballa la 
inclusió?

L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona forma part del programa Apropa Cultura 
des de la seva inauguració. El proper 2020 celebrarem el desè aniversari de L’Atlàntida i el 
desè aniversari de l’adhesió al programa Apropa Cultura. Cada temporada s’ofereix tota la 
programació estable de música i arts escèniques a diferents a col·lectius en situació de 
vulnerabilitat.

Durant la temporada 2018-2019, més de 400 persones en risc d’exclusió social o en situació 
de vulnerabilitat van poder gaudir de la programació d’aquest emblemàtic equipament.

Formació sobre el protocol de seguretat contra les violències 
sexuals en entorns d’oci el divendres 25 d’octubre. La sessió 
de formació anirà a càrrec de l’equip de tècniques d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Vic en el marc de l’oficina d’atenció Vic Dones.
La sessió de formació es complementarà amb una visita a les 
instal·lacions de Vic Dones amb l’objectiu de conèixer tots els 
serveis que s’ofereixen i es valorarà la possibilitat d’assistir a 
diferents espectacles de L’Atlàntida amb grups d’usuaris/es
d’aquest servei.

Gemma Canadell
Comunicació i màrqueting
93 702 72 57 - 620 46 37 12
gemma.canadell@latlantidavic.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura L’Atlàntida oferirà tota la seva programació a grups de 
col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Durant la temporada 2016-2017 L’Atlàntida va iniciar un 
projecte pilot propi amb l’objectiu de de garantir la inclusió 
de les persones més vulnerables a títol individual i d’aquesta 
manera complementar el programa Apropa Cultura. L’objectiu 
era garantir l’ igualtat d’oportunitats pel que fa l’accés a la 
cultura ja que pensem que la cultura pot esdevenir una eina 
d’apoderament i cohesió social.
Butaques X tothom és el nom d’aquest programa d’inclusió 
social que es porta a terme en coordinació amb l’àrea de 
benestar social de l’ajuntament de Vic i que permet que
usuaris a títol individual puguin acollir-se a un preu especial 
(3 € per entrada) per assistir als espectacles de L’Atlàntida. 
Des de l’inici d’aquest projecte més de 70 persones a títol 
individual se n’han beneficiat.

Com treballa la 
inclusió?

Bitò és membre d’Apropa Cultura des de 2011 participant en el projecte oferint la 
programació de Temporada Alta i el Teatre de Salt.

En el marc del projecte, 545 persones s’han beneficiat d’entrades a preu reduït en la 
programació de Temporada Alta i el Teatre de Salt la temporada 2018-2019. Tant el Festival 
com el teatre, segueixen apostant per facilitar l’accés universal a la cultura i també per 
activar sinergies amb entitats socials del territori.

Temporada Alta acull i programa, entre d’altres:
- Els diners, el desig, els drets (Marta Galán Sala): un projecte de 
teatre documental sobre la gestació subrogada.
- GRRRLS!!! Manifestos feministes dels segles XX i XXI (Carlota 
Subirós): un recorregut per manifestos feministes.
- Porn is on (Marina Rodríguez Llorente): una reflexió sobre el 
porno i la sexualitat femenina. 
- Jo, dona. A lili Elbe (Marta Carrasco): sobre una de les primeres 
persones a sotmetre’s a una cirurgia de reassignació de sexe. 
- Plomes i reclams (Marc Rosich i Roberto G. Alonso): Una 
proclama feminista on Papagena (La flauta màgica de Mozart)
està farta de ser només una figura decorativa.
- Red Room (Sol Picó i Susanna Barranco): que mostra la posició 
de la dona en el camp de la prostitució.
- Giselle (Dada Masilo - The dance factory): una Giselle feminista i 
contemporània que remou les arrels de la dansa clàssica

Eugènia Berga
Comunicació i premsa
972402004 ext. 114
eugenia@bito.pro

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Temporada Alta oferirà tota la seva programació 
a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

La Setmana Apropa Cultura coincideix amb Temporada Alta 
i, per tant, diversos espectacles del Festival s’adhereixen a 
la campanya. En concret, els col·lectius vinculats a la xarxa 
es poden beneficiar d’entrades de fins a 24 espectacles de 
diversos gèneres i disciplines: teatre, música,
circ, cinema, dansa, etc.
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Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va adherir-se a l’Apropa Cultura la temporada 2011-
2012 incorporant a la xarxa els equipaments del Teatre cal Bolet i l’Auditori Municipal de 
Vilafranca.

Des dels seus inicis en el projecte i fins l’actualitat, el Teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal de 
Vilafranca ha acollit 2.366 assistències als espectacles de la programació professional en 
el marc d’Apropa Cultura. Durant la temporada 2018- 2019 hem registrat 357 assistències.

Els dies mentits de la Flyhard Produccions programada per al 25 
d’octubre a les 20.30h al Teatre Cal Bolet: un relat escrit a partir 
de les històries de dones que viuen el tabú de l’anorgàsmia.
(Dramatúrgia i direcció: Marta Aran / Interpretació: Lara Salvador)

Teresa Latorre
Comunicació
93 890 04 59
tlatorre@vilafranca.org

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura l’Ajuntament de Vilafranca oferirà tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

El Teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal oferim els espectacles 
de la programació professional a un preu màxim de 3 euros 
als usuaris de l’Apropa Cultura per a:
• Espectacles de teatre
• Concerts de música clàssica i contemporània
• Dansa
• Espectacles de circ
El Teatre Municipal Cal Bolet disposa de bucle per a persones 
amb discapacitat auditiva.

Com treballa la 
inclusió?

El Teatre-Auditori Sant Cugat forma part d’Apropa Cultura des de l’any 2012 oferint localitats 
per als seus espectacles de música, teatre, dansa i circ a un preu màxim de 3 euros per als 
col·lectius socials. La darrrera temporada 1.036 usuàries van passar per l’equipament.

- Cinco Horas con Mario (23.11.2019) Espectacle programat en 
el marc d’activitats del Dia Internacional contra la violència de 
gènere.

Natàlia Palau
Comunicació
935907694
nataliapalau@santcugat.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Teatre Auditori de Sant Cugat oferirà tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

- Adaptació per a persones amb diversitat sensorial: Tots 
els espectacles de teatre compten amb servei de so de 
sala amplificat i alguns espectacles ofereixen el servei 
d’accessibilitat total amb bucle magnètic, subtitulació i 
audiodescripció.
Aquest projecte és un programa d’accessibilitat sensorial  per 
a persones amb discapacitat auditiva i / o visual, i gent gran. 
La darrera temporada fins a 7 espectacles van comptar amb 
aquest servei.
- Servei de ludoteatre gratuït en alguns espectacles
- Programa Apropa Cultura

mailto:tlatorre%40vilafranca.org?subject=
mailto:nataliapalau%40santcugat.cat%20?subject=


Com treballa la 
inclusió?

El Centre Cultural Terrassa, compromès amb el sector social, es va incorporar al programa 
Apropa Cultura l’any 2011.

En el darrer any, s’han beneficiat d’aquesta iniciativa 333 espectadores que han pogut 
gaudir d’espectacles de dansa, circ, concerts i teatre. Al llarg de tots aquests anys 2.179.

Ballet de la COMPAÑIA PATRICIA GUERRERO, “La catedral” que 
ens convida a reflexionar sobre el paper de la religió en les 
dinàmiques d’opressió de la dona.

Isabel Marquès
Comunicació i Màrqueting
649 65 98 40
comunicacio@fundacioct.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Centre Cultural de Terrassa oferirà la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

Tots els espectacles del Centre Cultural Terrassa s’acullen al 
programa socioeducatiu Apropa Cultura. En l’àmbit expositiu, 
el Centre Cultural realitza els tallers pedagògics Exploradors 
de l’art i Exploradors de la dansa. Unes activitats adaptades 
també per alumnes d’escoles d’educació especial.  

Com treballa la 
inclusió?

El Palau de la Música Catalana, edifici icona del modernisme i seu de l’Orfeó Català, té com 
a missió promoure la música, amb una especial atenció al cant coral, el coneixement i la 
difusió del patrimoni cultural, i col·laborar en la consolidació de la cohesió social. En aquest 
sentit, el 2012 s’adhereix al programa Apropa Cultura juntament amb altres equipaments 
culturals de la ciutat. L’any 2018, es van beneficiar del projecte gairebé 1.500 assistents de 
143 entitats.

En relació amb la Dona i/o el gènere, dins la temporada 2019-
20 tenim:
- 17/10/2019: Conferència Les dones de la clàssica. amb Anna 
Beer & Sira Hernández
- 20/10/19 - 5/6/2020:  Abans de néixer al Palau. Taller musical 
durant l’embaràs
-  7/6/2020: Concert Fi de curs Projecte Clavé XXI. Programa 
centrat en Beethoven i també amb atenció a dones compositores

Núria Caralps
Premsa 
93 295 72 19
premsa@palaumusica.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Palau de la Música oferirà tota la seva programació 
a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Dins el projecte social i educatiu de la Fundació Orfeó Català 
Palau de la Música Catalana, tenim en marxa diversos 
projectes:
- Participem en el programa Apropa Cultura.
- Desenvolupem el Projecte Social Clavé XXI oferint classes 
de cant coral a mésde 1.800 nens i nenes amb risc d’exclusió 
social.
- Oferim descomptes per a discapacitats i menors discapacitats 
amb acompanyants tant a visites guiades com a concerts.
- Recolzem el projecte social Beethoven 250 impulsat per 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, que relaciona la música i la 
salut, i que pretén donar visibilitat a les persones que, com 
Beethoven, pateixen una discapacitat auditiva.
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Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Terrassa forma part d’Apropa Cultura des de l’any 2012. Participa al 
programa oferint a Apropa Cultura un nombre de places a un preu màxim de 3 euros de 
tots els espectacles de la programació habitual de l’Auditori Municipal i dels equipaments 
del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), Teatre Principal i Teatre Alegria. Durant 
aquest anys 853 persones han assistit als espectacles d’aquests equipaments gràcies al 
programa Apropa Cultura.

El Centre d’Arts Escèniques de Terrassa sempre vetlla perquè 
la seva programació sigui paritària, donant especial pes a les 
dramaturgues i a les dones creadores tant en la seva temporada 
estable com en el Festival TNT. Precisament un dels leit motivs 
de la darrera edició del festival va ser la perspectiva de gènere. 
Aquest novembre el CAET presentarà Veus que no veus, que 
reivindica la figura de la pallassa.

Marina Camprubi
Premsa Ajuntament de Terrassa - 937 397 005
marina.camprubi@terrassa.cat

Sònia González
Premsa CAET (Cosmica) - 93 301 00 39
gonzalez@wearecosmica.com

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

La filosofia de l’Ajuntament és inclusiva: cada servei municipal 
és coneixedor de les necessitats de les persones amb 
capacitats diverses i funciona d’una manera accessible per 
a totes les persones. Més enllà de formar part de l’Apropa 
Cultura, el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, ofereix el 
següent:
- Tots els espais disposen de seients reservats per a persones 
amb dificultats auditives i visuals i els seus acompanyants, 
així com seients reservats per a persones amb mobilitat 
reduïda i espais per a cadires de rodes.
- Cada temporada hi ha funcions amb servei d’audiodescripció 
i subtitulació.
- Si l’espectador no hi sent bé, pot demanar sistemes de bucle 
magnètic individual i so apmplificat.

Com treballa la 
inclusió?

El Teatre Auditori de Granollers s’incorpora al programa Apropa Cultura al setembre de 2012. 
En els últims 8 anys, 2.393 persones han pogut gaudir al nostre equipament d’espectacles 
i concerts. Pel que fa a la Temporada 2018/2019, més de 370 espectadors en situació de 
risc d’exclusió social han pogut gaudir dels nostres espectacles.

- Les artistes convidades aquesta temporada són Les impuxibles: 
la Clara i l’Ariadna Peya; germanes, creadores i intèrprets. Són la 
fusió artística d’una pianista i una ballarina. El compromís social 
ha fet créixer en Les Impuxibles la necessitat de fer servir l’art com 
a altaveu de denúncia i canvi social, amb un clar posicionament 
pel que fa a la política d’igualtats.
- Durant la setmana d’Apropa Cultura, el Teatre Auditori de 
Granollers oferirà un taller de ceràmica a grups de dones 
en situació de vulnerabilitat. Posteriorment convidarem 
aquest mateix grup de dones al nostre equipament a gaudir 
d’un espectacle de música clàssica, “Els Elements”, ofert per 
l’Orquestra de Cambra de Granollers i en el que el ceramista Toni 
Cumella crearà una peça en directe i fusionarà l’acció plàstica 
amb la música que anirà sonant.

Lidia Garcia
Comunicació
93 840 51 20 (Ext. 3)
lgarcia@teatreauditori.granollers.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Teatre Auditori de Granollers oferirà tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa. 

Des del Teatre Auditori de Granollers treballem la inclusió dels 
col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’Apropa 
Cultura. A la vegada treballem a través del projecte Coenzims, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Granollers, en la realització 
d’activitats relacionades amb els nostres espectacles amb 
col·lectius com joves, dones o gent gran vehiculats a través de 
Serveis Socials i del Servei d’educació.
A partir d’aquest any, a més a més, acollirem el programa “Un 
matí d’orquestra amb l’Orquestra de Cambra de Granollers”, 
impulsat per Apropa Cultura, que consisteix en una activitat 
musical participativa  per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, que conviuen amb un trastorn mental o amb 
Alzheimer o persones privades de llibertat.
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Com treballa la 
inclusió?

L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot van adherir-se al programa Apropa Cultura a partir de 
la temporada 2012-13 a través de la programació d’arts escèniques i música d’Olot Cultura 
que es programen al Teatre Principal d’Olot i a la sala El Torín. Des de l’any 2015, s’ofereix 
també la formació Educa amb l’Art adreçada a educadors socials.
Durant la temporada 2018-2019, 320 persones de col•lectius socials han assistit a alguna 
activitat d’Apropa Cultura a la ciutat d’Olot. 

- Els usuaris d’Apropa Cultura poden assistir a espectacles d’arts 
escèniques i música d’Olot Cultura al Teatre Principal d’Olot i a la 
Sala El Torín a un preu màxim de 3 euros. 
- Formació Educa amb l’Art per a professionals de centres i 
entitats socials en el marc del festival de dansa Sismògraf. 

Andreu Oliveras 
Comunicació  
630 66 55 61 
Andreu.Oliveras@olot.cat

Contacte de 
l’equipament

Activitats 
habitualment 
ofertes a través 
d’Apropa 
Cultura

Durant la Setmana Apropa Cultura un col·lectiu de persones amb discapacitat assistirà a 
la funció de La Tendresa prevista pel divendres 25 de novembre.

Al Teatre Principal d’Olot hi ha dues localitats reservades 
a persones amb cadira de rodes. Cal trucar al teatre 
(972.27.91.38), comprar l’entrada i reservar la localitat 
adaptada. L’equipament està adaptat i és accessible de forma 
autònoma des del carrer. Compta amb dos ascensors.
La Sala El Torín està perfectament adaptada per a persones 
amb mobilitat reduïda, tant el públic com els artistes ja que 
hi ha rampes d’accés a l’escenari. Els lavabos estan adaptats 
i sempre hi ha espais disponibles per a tot tipus de mobilitat. 
Només cal comprar l’entrada normalment com tothom i 
accedir al Torín per la taquilla. En aquesta porta és on hi ha la 
rampa que condueix a la sala.
Regularment s’organitzen diverses activitats pensades 
especialment per a col•lectius amb risc d’exclusió. Es 
programen espectacles de dansa amb ballarins en situació 
de pluridiscapacitat i discapacitat intel•lectual i també tallers 
amb la Coordinadora, una associació que agrupa diverses 
associacions de col•lectius amb discapacitats de la Garrotxa.

Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Reus entra a formar part del programa Apropa Cultura la temporada 2012-
13 adherint a la xarxa el Teatre Fortuny i el Teatre Bartrina.

El Teatre Bartrina ha obert les seves portes a més de 800 persones en situació de risc 
d’exclusió social i de l’àmbit de la salut des de la seva incorporació al programa. La passada 
temprorada el Bartrina va rebre 129 usuaris i el Teatre Fortuny, 206 usuaris.

Diana Vizan Aguado
Ajuntament de Reus
977 010 222 ext. 2391
diana@reus.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura els dos equipaments oferiran la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Oferint la programació habitual d’espectacles a un preu 
màxim de 3 euros per als grups d’entitats socials a través del 
programa Apropa Cultura.
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Com treballa la 
inclusió?

L’Obra Social “la Caixa” forma part d’Apropa Cultura des de 2013. En coherència amb 
els valors fundacionals de “la Caixa” i el seu compromís social, l’obra social té com a 
missió contribuir al progrés de les persones i de la societat amb especial incidència als 
col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de programes propis, aliances estratègiques 
o col·laboracions amb tercers, orientats a transformar la societat i generar oportunitats de
superació personal, inclusió social, i d’accés a la cultura.
Els equipaments que l’Obra Social “la Caixa” incorpora al programa són el CaixaForum 
Barcelona, el CosmoCaixa, el CaixaForum Lleida, el CaixaForum Girona, el CaixaForum 
Tarragona.

Des de la seva adhesió 18.378 usuàries d’entitats socials han passat pels diferents 
equipaments, 3.236 l’última temporada.

La programació dels diferents equipaments inclou sempre 
propostes creades des d’una perspectiva de gènere. Tallers, 
debats, conferències, exposicions, espectacles i formats 
innovadors.

Ariadna Puig
Comunicació i Marketing 
93 404 40 95
apuig@fundaciolacaixa.org

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura l’Obra Social La Caixa oferirà tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 

La inlcusió és una responsabilitat cabdal per l’Obra 
Social “la Caixa”. Ho demostren iniciatives com, 
per exemple, la convocatòria Art for Change de 
”la Caixa”, que destina prop de 350.000 euros a 
18 projectes artístics de transformació social.  
A més els equipaments de l’Obra Social “la Caixa” són 
accessibles per usuaris amb cadira de rodes i amb mobilitat 
reduïda, accessible per a persones cegues o amb dificultats 
visuals, accessible per a persones sordes o amb dificultats 
auditives i accessible per persones amb discapacitat mental, 
intel·lectual o psíquica.

Com treballa la 
inclusió?

Els equipaments escènics municipals de Vilanova i la Geltrú, Teatre Principal i Auditori 
Eduard Toldrà van entrar al projecte Apropa Cultura l’any 2013. Des de llavors són moltes les 
entitats de diferents àmbits les que han passat per les seves instal.lacions. Moltes són les 
persones que han accedit per primera vegada a un equipament cultural gràcies al projecte. 
Durant l’any 2019 han comptat amb l’assistència d’unes 230 usuàries.

Tenim programada Raphaëlle que tracta de l’experiència d’una 
dona trans, La reina de la bellesa de Leenane que tracta de les 
relacions manipulatives entre una mare i una filla i Abans que 
es faci fosc on la dona protagonista fa un viatge interior, ple 
d’ombres.

Montserrat Parrilla
650 718 789
mparrilla@vilanova.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Des que formem part del projecte Apropa, són moltes les 
entitats que hem conegut i que van venint temporada rere 
temporada. Estem molt contentes sobretot amb els grups 
d’infants i adolescents perquè són col.lectius que els costa 
venir i ara que ho han descobert, estan encantats amb les 
propostes. Cal destacar també els grups de dones que, en 
algun cas, a través d’aquesta experiència, ha estat la primera 
vegada que han entrat en un teatre o en un auditori.
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Com treballa la 
inclusió?

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari dedicat a explorar els grans temes de 
la societat contemporània per mitjà de diferents llenguatges i formats, amb un extens 
programa que inclou grans exposicions temàtiques, cicles de conferències i trobades 
literàries, projeccions audiovisuals i festivals.

El CCCB forma part de l’Apropa Cultura des de l’any 2013. Del 2013 al 2018 van venir un 
total de 1.619 persones de 133 grups Apropa diferents. Durant el 2019 hem tingut ja 542 
persones de 51 grups diferents. Aquest any haurem augmentat el volum de persones i 
grups atesos.

Fins al 6 de gener de 2020 el CCCB presenta FEMINISMES!, un 
projecte que reuneix les exposicions «L’Avantguarda Feminista 
dels anys 70. Obres de la VERBUND COLLECTION, Viena» i 
«Coreografies del gènere» i un extens programa d’activitats per 
posar de manifest el diàleg, les continuïtats i les ruptures entre 
el feminisme radical dels anys setanta i els feminismes actuals.

Mònica Muñoz-Castanyer  
Premsa
933064123
premsa@cccb.org / mmunoz@cccb.org

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el CCCB oferirà tota la seva programació a grups de 
col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

D’ençà que va obrir les portes, el CCCB ha assumit la 
responsabilitat d’oferir un espai on tothom pugui accedir a la 
cultura.
Trobareu tota la informació sobre el programa social del CCCB 
a l’enllaç CCCB per a tothom.

Com treballa la 
inclusió?

La Fundació Joan Miró fa una aposta clara vers l’accessibilitat i la inclusió en els darrers 
anys, millorant la seva oferta de serveis per arribar a tots els públics. Amb el propòsit 
d’enfortir la relació amb grups de persones amb diversitat funcional i de col·lectius en perill 
d’exclusió social, la Fundació s’incorpora al programa Apropa Cultura el mes de setembre 
de 2013.

En aquests sis anys, gairebé 4.000 usuaris d’entitats socials han visitat les exposicions 
programades o han participat de les activitats. La temporada 2018-2019, 797 persones 
d’aquests col·lectius han gaudit de propostes inclusives.

La primavera del 2020, coincidint amb la exposició temporal No 
em sents de l’artista Nalini Malani, guanyadora del Premi Joan 
Miró 2019, es durà a terme un projecte col·laboratiu amb dones 
de diverses associacions i col·lectius.

Elena Febrero / Amanda Bassa
Premsa
934439070
press@fmirobcn.org

 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura la Fundació Joan Miró oferirà tota la seva programació 
a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Per cada projecte expositiu, la Fundació Joan Miró dissenya 
tallers, visites dinamitzades i projectes col·laboratius amb 
entitats socials. Des de 2017 s’està desenvolupant un Pla 
d’accessibilitat, que implica totes les àrees del museu, amb 
l’objectiu global d’aconseguir que tothom pugui gaudir de les 
exposicions, serveis i activitats programades.

http://FEMINISMES!
mailto:premsa%40cccb.org?subject=
mailto:mmunoz%40cccb.org?subject=
http://CCCB per a tothom
mailto:press%40fmirobcn.org?subject=


Com treballa la 
inclusió?

El Museu Nacional d’Art de Catalunya treballa amb col·lectius en situació de vulnerabilitat 
des de l’any 1999 que inicia el programa Museu Espai en Comú des d’aleshores i pràcticament 
sense interrupció ofereix una programació habitual de visites i tallers.

Des que formem part de la xarxa Apropa Cultura (2013) unes 4.366 persones en risc 
d’exclusió social i de l’àmbit de la salut i 335 educadors i educadores socials han visitat el
museu participant de les nostres visites i tallers. Durant el curs 2018-2019 van participar 
1074 usuaris que representen 90 grups.

- Dedicarem un display a l’artista Aurèlia Muñoz a la sala de la 
col·lecció d’Art Modern.
- També disposem d’una activitat que posa en valor el paper de 
la dona al llarg de l’historia: l’itinerari Art, dones, memòria i lluita.
- Posarem el focus en la utilització de l’art com a eina 
d’apoderament, de participació i terapèutica, especialment entre 
les dones. Desenvoluparem un projecte amb l’Hospital de la Vall 
d’Hebrón i un col·lectiu de dones d’origen cultural divers, migrant 
o refugiades, amb símptomes d’estrès posttraumàtic. 

Charo Canal
Premsa
622 03 60 (ext. 1016)
charo.canal@museunacionalcat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el MNAC oferirà tota la seva programació a grups de 
col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

- Col·laborem en la formació dels educadors i les educadores 
socials.
- Oferim la possibilitat de participar en projectes de llarga 
durada als centres o col·lectius que presentin algun projecte 
o demanada específica.
- Disposem d’audioguies amb llengua de signes accessibles 
per a persones sordes. 
- Col·laborem amb la Fundació Catalana de la Síndrome de 
Down i la Universitat Pompeu Fabra. Hem signat un conveni de 
col·laboració amb la Fundació, MAGMA i el Museu Nacional.
- Estem desenvolupant el Pla d’Accessibilitat i Inclusió per 
a que qualsevol persona, independentment de les seves 
capacitats ,pugui participar de la vida cultural del museu.

Com treballa la 
inclusió?

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA, està dedicat a l’exposició de l’art i les
pràctiques culturals contemporànies. A més de les exposicions, el MACBA ofereix una 
programació d’activitats culturals i educatives orientada a difondre l’art contemporani però 
també a promoure la reflexió i la crítica entorn de l’art i els contextos polítics, socials i 
econòmics que travessen la contemporaneïtat. L’enxarxament i la col·laboració amb entitats 
i col·lectius diversos és un dels objectius del museu. 

Dins el treball per l’accessibilitat i la inclusió, el MACBA forma part del programa Apropa 
Cultura des de 2013. Durant el 2018, més de 300.000 persones van visitar el museu, i més 
de 20 entitats de l’àmbit de la discapacitat i la inclusió social s’han acollit als serveis i 
recursos d’accessibilitat.

- EXPOSICIÓ Charlotte Posenenske. Work in Progress
- EXPOSICIÓ Un segle breu: Col·lecció MACBA
- Programa general d’activitats MACBA: seminari Desuniversalitzar 
el Món dirigit per Lucía Egaña, seminari PEI obert i Pedagogies 
artístiques per al professorat.
   

Mireia Collado / Neus Purtí
Premsa
93 4814717
press@macba.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el MACBA oferirà tota la seva programació a grups 
de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

En el seu compromís amb l’accessibilitat universal, el MACBA 
revisa de manera continuada les seves instal·lacions i els 
seus principis conceptuals. Entenent que la normalitat és que 
els i les visitants aportin, experimentin i aprenguin des de la 
diversitat, incorporem la perspectiva de l’accessibilitat en els 
programes públics i educatius. El museu ofereix descomptes i 
disposa deserveis per a persones amb necessitats de suport a 
la mobilitat i la comunicació. La programació inclou activitats 
dissenyades per acollir la diversitat de públics, comptant 
amb suports o adaptacions quan siguin necessaris, i inclou 
projectes d’investigació sobre art contemporani i diversitat 
funcional.

https://www.museunacional.cat/ca/donacio-aurelia-munoz. 
https://www.museunacional.cat/ca/art-dones-memoria-i-lluita
mailto:charo.canal%40museunacionalcat?subject=
mailto:press%40macba.cat?subject=


Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Sabadell participa a Apropa Cultura des de l’any 2014 amb la programació 
dels quatre equipaments municipals: La Faràndula, Teatre Principal, L’Estruch (i La Vela) i 
La Sala Miguel Hernández. Des de l’inici del programa i fins al juliol del 2019 han passat 
pels equipaments de Sabadell: 3.883 persones. La temporada 2018- 2019 s’han ofert 95 
espectacles diferents i hi ha assistit 1.070 persones.

Col·laboren en aquesta oferta les entitats que participen en la programació als Teatres 
Municipals: Associació Amics de l’Òpera de Sabadell, Joventuts Musicals de Sabadell, 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, Sabadell més Música, Sabadell Sardanista, Rialles i 
Joventut de La Faràndula. I també altres empreses i programadors que canvien d’any en 
any. Des del 2017 col.labora també el Cric Raluy Legacy.

- El món de Clara Schuman. Concert de Cambra. Organitzat per 
Joventuts Musicals de Sabadell. 18 d’octubre. Reivindica l’obra 
d’aquesta compositora eclipsada pel seu marit.
- INO. Circ. 25 d’octubre. Les artistes s’agafen les unes a les altres; 
fan portées, acrobàcies i verticals en un món on els portées els 
fan sempre els homes. Ino Kollectiv sorgeix l’estiu del 2017 i es 
materialitza el 2018 amb la voluntat de fer portés acrobàtics en 
femení.
- Homenaje. Circ. 29 de novembre. És una peça de perxa xinesa 
femenina i desobedient. Una dona i un llop són els protagonistes 
d’una tragicomèdia que viatja de la mort a l’amor. Homenaje és 
una rebel·lió contra allò establert.

Núria Juan Muns
93 745 31 50 ext. 5254
NJuanMuns@ajsabadell.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Oferim activitats en horaris i dies de la setmana ben diversos 
per a facilitar l’assistència als diferents grups.
La Sala porta a terme un acolliment específic per a persones 
amb trastorn de l’espectre autista i deficiència visual.
La Faràndula i el Teatre Principal compten amb bucles 
d’inducció magnètica.
Els quatre equipaments municipals disposen de seients 
reservats per a les persones que porten cadira de rodes.

Com treballa la 
inclusió?

La Fundació Museu Picasso, a través del seu Servei Educatiu forma part del programa 
Apropa Cultura. Des del curs 2013-14 ofereix la seva programació habitual de visites i 
tallers per a col•lectius en situació de vulnerabilitat.
Unes 750 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van gaudir de les
propostes del Museu Picasso la temporada 2018-19.

Anna Bru de Sala
Premsa
museupicasso_premsa@bcn.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura el Museu Picasso oferirà tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Des del Museu Picasso creiem fermament en el nostre 
paper social i a partir d’aquesta convicció hem desenvolupat 
programes adreçats a diversos col·lectius amb necessitats 
específiques o en risc d’exclusió social. Com és el Taller de 
Memòria que té una durada de sis mesos per a persones que 
volen treballar la pèrdua de memòria cognitiva. 
També un projecte que fa temps que desenvolupem amb 
l’Hospital Sant Joan de Déu, on oferim un taller cada 15 dies 
pels infants que estan ingressats.

mailto:NJuanMuns%40ajsabadell.cat?subject=
mailto:mmunoz%40cccb.org?subject=
mailto:museupicasso_premsa%40bcn.cat?subject=


Com treballa la 
inclusió?

Els teatres del Grup Focus (Teatre Romea, La Villarroel, Teatre Condal i Teatre Goya) va 
iniciar la seva col·laboració amb el programa d’Apropa Cultura a la temporada 2015-2016. 
Des de llavors, ofereix els seus espectacles als col·lectius socials per apropar les arts 
escèniques a tot tipus de públic.
Durant la temporada 18/19 han gaudit dels seus espectacles més de 3600 persones en 
situació de vulnerabilitat (800 al Teatre Romea, 900 a La Villarroel, 1000 al Condal i 900 al 
Goya). Des que tenim números els usuaris que han passat en són més de 13.100 (3100 al 
Teatre Romea, 2700 a La Villarroel, 5000 al Teatre Condal i 2300 al Teatre Goya.

Durant la temporada podem trobar diferents obres que parlen 
o tracten temes des d’una perspectiva de gènere entre les 
programacions dels diferents teatres.

Lídia Giménez
Comunicació
lgimenez@grupfocus.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura els teatres del Grup Focus oferiran tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

A través del programa social Apropa Cultura, els teatres del 
grup Focus ofereixen la seva programació a entitats socials a 
un preu reduït.
El Grup Focus treballa conjuntament amb Teatro Accesible per
oferir funcions dels espectacles programats amb subtítols i 
àudio-descripció.

Com treballa la 
inclusió?

El Museu de la Música de Barcelona es va adherir a l’Apropa Cultura la temporada 2013-
14. Anteriorment, havia participat del programa L’Auditori Apropa oferint les seves visites i 
tallers als col·lectius socials durant els mesos de juliol i agost. 
Durant la temporada 2018-19 han gaudit de les visites i activitats del museu 762 persones 
i, en total durant tots els anys, 4339 persones.

Eulàlia Vilardell
Responsable Activitats Educatives Museu de la Música
932563662
evilardell@auditori.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura el Museu de la Música oferirà tota la seva programació 
a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

El Museu de la Música proposa visites lliures, comentades i 
dinamitzades als col·lectius socials. També adapta les seves 
activitats participatives a les necessitats dels diferents grups 
en risc d’exclusió. 

mailto:lgimenez%40grupfocus.cat?subject=
mailto:evilardell%40auditori.cat?subject=


Com treballa la 
inclusió?

El Teatre Joventut i l’Auditori Barradas de L’Hospitalet de Llobregat s’incorporen al 
programa Apropa Cultura a partir de 2015, apropant la programació d’arts escèniques i 
música a col·lectius en risc d’exclusió i de l’àmbit de la salut. 

Des de l’any 2015, 1562 usuàries han passat per les sales del Teatre Joventut i 484 persones 
per l’Auditori Barradas. Durant la temporada 18/19 el Teatre Joventut ha rebut ha rebut 414 
visites i l’Auditori Barradas 285.

- Teatre Joventut: s’ofereix l’espectacle Una gossa en un 
descampat, que tracta sobre la mort perinatal. També hi 
presentem Raphaelle, sobre la transsexualitat explicada en 
primera persona. El Desguace de la Musas que ens presenta la 
Cía. la Zaranda, ens parla de les dones en el món de l’espectacle. 
També es presenten espectacles sobre el tema de la violència de 
gènere, presentats pel CAID.
- Auditori Barradas: Fins al 25 d’octubre tenim muntada una 
exposició del Círculo de pintores solidarios l’objectiu de la qual 
és conscienciar sobre la importància de la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones per a la prevenció de la violència de gènere.

Xesco Forn. Comunicació Teatre Joventut 
fforn@l-h.cat

Gabriela Cujo. Comunicació Auditori Barradas 
gabicujo@gmail.com

 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Instal·lació de Beepcons: uns petits aparells que, via Bluetooth, 
es comuniquen amb el telèfon de l’usuari, que rep al seu mòbil 
la informació de tots els punts beepcon de l’equipament. 
Cadascun d’aquests punts avisa a la persona quan s’hi 
aproxima mitjançant un so o vibració i l’informa sobre què hi 
ha a la zona on es troba i a quina distància.
Aquest sistema permet que persones amb tot tipus 
de discapacitats visuals puguin orientar-se i moure’s 
autònomament per l’equipament.
Ambdos equipaments, a més, estan adaptats a cadires de 
rodes.

Com treballa la 
inclusió?

La Fira Mediterrània de Manresa de cultura popular i músiques del món forma part del 
programa Apropa Cultura des de l’any 2015. S’hi incopora amb l’objectiu d’apropar la seva 
programació als col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Durant la darrera edició celebrada aquest octubre va celebrar les 
jornades professionals LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A ESCENA. 
A més el gruix dels espectacle programats han destacat per tenir 
una clara perspectiva de gènere.

Sònia Parra
Comunicació
938 753 588
comunicacio@firamediterrania.cat
 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

A part de formar part d’Apropa Cultura, la Fira Mediterrània 
sempre treballa amb una perspectiva inclusiva. N’és un exemple, 
la proposta THE LI/EA/VING PROJECT. ARTS ESCÈNIQUES 
PER A LA REFLEXIÓ, LA INCLUSIÓ I TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL. que va presentar aquesta passada edició Una 
proposta que coincidia amb els objectius del projecte MOU-
TEatre: arts escèniques, inclusió i transformació social, en 
una iniciativa de les regidories de Cultura, Joventut, Cohesió 
Social  i Cooperació de l’Ajuntament de Manresa, per tal de fer 
del teatre una eina que promogui la reflexió sobre la societat 
actual i un espai creatiu d’intercanvi entre diferents col·lectius.

mailto:fforn%40l-h.cat?subject=
mailto:gabicujo%40gmail.com%20?subject=
mailto:comunicacio%40firamediterrania.cat?subject=


Com treballa la 
inclusió?

Des del gener de 2015 el Teatre Kursaal de Manresa està adherit al programa d’inclusió 
social Apropa Cultura, que ofereix avantatges especials en la compra d’entrades per a 
col·lectius en risc d’exclusió social. Cada temporada posem a l’abast dels col·lectius un bon 
nombre d’entrades dels espectacles de la nostra programació al preu de 3€.

Al participar en aquest programa donem l’oportunitat que col·lectius amb discapacitat 
intel·lectual, salut mental, discapacitat física, gent gran (residències i centres de dia), 
immigració i infància i adolescència (CRAES i centres oberts), drogodependències i tots els 
col.lectius en situació d’exclusió social tinguin un accés fàcil a la cultura i puguin gaudir dels 
beneficis que ens aporten les arts escèniques.

En total, han passat pel Kursaal 3.457 usuàries des de la seva incorporació i 1.283 la darrera 
temporada.

Aquesta temporada hem programat Rastres: Argelers (dijous 1 
d’octubre) i Nenes i nens (14 de novembre), dos espectacles que 
posen èmfasi en el paper de la dona. L’un en el camp d’exiliats 
d’Argelers i l’altre en la societat d’avui.

Rosa Clarena Tomasa
Premsa i Comunicació 
93 8753402
rosaclarena@mees.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura els teatres el Kursaal oferirà tota la seva programació 
a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Al Kursaal promovem la inclusió dels col·lectius en situació 
de vulnerabilitat. A part del programa Apropa, som sensibles a 
peticions diverses de grups i associacions als quals els oferim 
la possibillitat de visitar el teatre, assistir a espectacles, etc.

Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Lleida s’adhereix a l’Apropa Cultura l’any 2015 incorporant a la xarxa els 
equipaments: Auditori Municipal Enric Granados, Teatre Municipal de l’Escorxador, Teatre 
de La Llotja i el Centre d’Art la Panera. 

Durant la passada temporada 18/19, 641 espectadores en situació de risc d’exclusió social han 
pogut gaudir dels espectacles d’aquests espais de la ciutat de Lleida.  2.974 des de l’any 2015. 
Concretament, per l’Auditori Municipal Enric Granados ja hi han passat més de 2000 usuaris 
al llarg de tots aquests anys, 457 al Teatre Municipal l’Escorxador o 1.345 al Teatre de La 
Llotja.

Anna Castells Curià 
Comunicació Auditori Municipal Enric Granados 
973 700 639
acastells@paeria.cat

Carmen Ezequiel 
Comunicació Teatre Municipal de l’Escorxador 
teatre@paeria.cat

Moha Jaiteh  
Contacte Teatre de La Llotja 
info@teatredelallotja.cat

Irma Secanell 
Comunicació Centre d’Art La panera 
comunicaciolapanera@paeria.es

 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura els diversos equipaments oferiran tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 

L’Auditori Municipal Enric Granados organitza diverses 
activitats i tallers inclusius.

mailto:rosaclarena%40mees.cat?subject=
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Com treballa la 
inclusió?

Badalona Cultura forma part de la xarxa d’equipaments des del 2016 amb els tres teatres 
que gestiona: Zorrilla, Blas Infante i Principal. Durant aquest període han passat més de 
1000 usuaris en els diferents espectacles i festivals que realitzem al llarg de l’any.

Per aquest semestre està programada l’obra Aüc. El so de les 
esquerdes el qual pivota sobre la violència sexual com a temàtica 
central.
L’espectacle es representarà el proper dijous 5 de desembre a les 

Joan Oliveras i Pi
Comunicació
93 384 40 22
oliveras@badalona.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

El programa d’Apropa Cultura és la nostra aposta per tal d’oferir 
la possibilitat a un accés a la cultura a tots els col·lectius.
Aquest any fem realitat un projecte que facilitarà accessibilitat 
a una gran part de la població els espectacles amb la 
col·locació d’un bucle magnètic en els tres equipaments.

Com treballa la 
inclusió?

Des del 2015 el Liceu col·labora amb el programa Apropa Cultura, que facilita l’accés a 
col·lectius amb discapacitats i amb altres necessitats o en situació de vulnerabilitat. 4.000 
entrades de la Platea o l’Amfiteatre per temporada a preus simbòlics es posen a disposició 
de les entitats socials d’Apropa Cultura per gaudir de totes les òperes, espectacles de dansa, 
concerts i la programació d’El Petit Liceu.

Els propis usuaris d’Apropa Cultura han valorat amb una puntuació de 5 sobre 5 la seva 
experiència viscuda al Liceu que a banda dels espectacles també ofereix el projecte 
esmentat Entra dins el Liceu, que permet a aquests col·lectius visitar els espais públics del 
Liceu així com els espais tècnics de sastreria i caracterització i, a més, l’assistència una 
estona a un assaig de l’Orquestra o bé del Cor.

Les conferències musicades i adaptades sobre l’òpera Aída i 
Carmen aniran destinades a tres entitats socials dedicades a 
l’atenció de la Dona.

Martin Zaragüeta 
Premsa
93 485 99 29
martin.zaragueta@liceubarcelona.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Gran Teatre del Liceu oferirà tota la seva programació 
a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

El Liceu ha volgut fomentar en els darrers anys una política 
de preus adaptada a la realitat social actual. Així, ofereix 
un amplíssim ventall de possibilitats dirigides a sectors de 
la societat que puguin tenir menys facilitats per accedir a 
la cultura: persones amb discapacitat, aturats i famílies 
monoparentals, famílies nombroses i famílies d’acollida.
El Liceu també engega:
- Programes en favor de la integració laboral de qualitat 
de persones amb discapacitat intel·lectual de la mà de la 
Fundació Aura
- Línia de producció comunitària
- Xerrades musicades, properes, amenes i adaptades a 
cada necessitat de col·lectius en situació de vulnerabilitat. 
- Una sessió relaxada per a persones amb dèficit d’atenció i/o 
autisme durant la funció d’Els Músics de Bremen
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Com treballa la 
inclusió?

L’Institut de Cultura de Barcelona s’adhereix l’any 2013 incorporant el Festival Grec de 
Barcelona a la xarxa Apropa Cultura. L’any 2017 també incorpora nous espais com El Born 
CCM, el Museu Etnològic i de les Cultures del Món, el Museu del Disseny de Barcelona, el 
Castell de Montjuïc, el Reial Monestir de Pedralbes, el Museu Frederic Marès i el Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA).

Durant la temporada 2018/19 més de 4.790 persones han gaudit de la programació
cultural dels equipaments de l’ICUB.

Guillem Talens
Premsa
gtalensm@bcn.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

A través del programa social Apropa Cultura, els equipaments 
de l’ICUB ofereixen la seva programació a entitats socials.
Els diferents museus de l’ICUB atenen cada grup atenen a les 
entitats amb una voluntat d’adaptació a les seves necessitats, 
gustos i expectatives.

Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament del Vendrell es va adherir al programa Apropa Cultura el 2016 amb l’objectiu 
de facilitar l’accés a la seva programació a persones que pertanyen a grups amb necessitats 
socials. Va incorporar llavors tres equipaments: Teatre Àngel Guimerà, Auditori del Tívoli 
i Auditori Pau Casals. Des del setembre de 2018, han gaudit del programa 217 persones.

Àngels Rodon Tous
Comunicació
977 66 56 84
arodon@elvendrell.net

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura els diversos equipaments oferiran tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

A través de la programació musical i teatral de la temporada 
de l’Auditori Pau Casals, el Teatre Àngel Guimerà i l’Auditori 
del Tívoli.

- 10 de novembre - Hi ha res més avorrit que ser una princesa 
rosa? A les 12 h al Teatre Àngel Guimerà
- 16 de novembre - La tendresa a les 20.30 h al Teatre Àngel 
Guimerà
- 22 de novembre - Els dies mentits a les 20.30 h al Teatre Àngel 
Guimerà

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada
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Com treballa la 
inclusió?

El Born CCM està adherit al programa Apropa Cultura des de l’octubre del 2015. Des de l’any 
2016 ofereix la seva programació habitual d’activitats culturals i educatives per a col·lectius 
en situació de vulnerabilitat. Unes 250 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la 
salut van passar per El Born CCM el curs 2018-2019

L’itinerari LES DONES DEL 1700/.

Lourdes Solana Carné 
Comunicació
lsolana@bcn.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Born CCM oferirà tota la seva programació a grups 
de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

- Activitats generals accessibles, la idea és que totes les 
activitats en un futur siguin en un context el màxim “d’ordinari” 
possible, que totes les activitats les pensem per a que puguin 
assistir totes les persones amb capacitats diferents.
- Amb diferents col·lectius de la comunitat, del barri.
- A través de l’Apropa Cultura

Com treballa la 
inclusió?

El Grec Festival de Barcelona es va adherir al projecte d’Apropa Cultura l’any 2013 oferint 
als col·lectius socials tarifes reduïdes dels seus espectacles que els permetessin accedir a 
gaudir de les arts escèniques.

Al llarg d’aquests anys, més de 3200 persones han pogut gaudir dels espectacles del Grec 
i, especialment, cal mencionar l’ultima edició en la que s’ha duplicat la participació habitual, 
passant d’una mitjana de 400 usuaris per edició a les 875 persones que van gaudir dels 
espectacles programats dins el Festival.

Des del Festival sempre es procura equiparar al màxim possible 
la presència de les dones, tant en la seva participació dins 
els diferents projectes que inclou la programació, com en les 
temàtiques escollides per cada edició. En la darrera edició, el 
50% dels espectacles programats dins el Grec van comptar amb 
la direcció i/o autoria d’una dona. Per altra banda, són molts els 
projectes del Grec que procuren donar una projecció de la visió 
femenina. Exemples destacables del Grec 2019 seria l’adaptació
de clàssics de Shakespeare com l’Amansi(pa)ment de les fúries 
o relats reivindicatius com el que es descriu a l’obra Así Bailan 
las Putas.

Roser Bosch Galera
Tiqueting i Públics
933161117 
rboschg@bcn.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

El Grec Festival de Barcelona pren consciència de la necessitat 
d’involucrar el màxim de capes de la nostra societat i és per 
això que, a més de participar en el projecte d’Apropa Cultura, 
dins el Festival es planifica una programació sorgida d’accions 
comunitàries el qual es coordina, principalment, amb Art i 
Part, a més de realitzar produccions de projectes comunitaris 
(gent gran, dansa i discapacitat, etc.) dirigits per professionals 
del sector i atenció a públics especials com pot ser el segment 
de públics joves.
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Com treballa la 
inclusió?

La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró està adherida al programa Apropa Cultura. 
Des de l’any 2017 ofereix la seva programació habitual de teatre, música i dansa del Teatre 
Monumental i Can Gassol, centre de creació d’arts escèniques.

Des que va inicar-se el programa més de 600 persones, 300 d’elles la passada temporada, 
en risc d’exclusió social i en l’àmbit de la salut han passat per les activitats programades al 
Teatre Monumental i Can Gassol, centre de creació d’arts escèniques.

Martí López Vila
Premsa
93 758 26 96
mlvila@ajmataro.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura el Teatre Monumental oferirà l’espectacle Birdie a
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part de l’Apropa. Birdie és un espectacle 
multimèdia amb vídeo en directe i manipulació d’objectes que a través de miniatures 
reflexiona a l’entorn de brutalitats com les guerres o el tràfic de persones a través de la 
crítica i el compromís amb l’ésser humà.

Des de fa més de 10 anys l’Aula de Teatre programa un curs 
de teatre adreçat a persones amb diversitat intel·lectual 
en col·laboració amb la Fundació El Maresme i es cedeixen 
equipaments teatrals al Grup de Teatre Magin format per 
actors del Club Social Andana.

Com treballa la 
inclusió?

El Museu Frederic Marès forma part del programa Apropa Cultura des de gener de 2018. 
Les dades ens mostren que més de 150 persones han participt en alguna de les activitats 
que oferim.

Imma Mas 
Comunicació
93 256 35 02
imasc@bcn.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura el Museu Frederic Marès oferirà tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

Treballem la inclusió mitjançant l’adaptació de les activitats 
que oferim a la resta de públics del Museu. Amb el diàleg amb 
les associacions i gràcies a la feina que realitzen els nostres 
educadors, procurem adaptar-nos a les necessitats de cada 
grup.
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Com treballa la 
inclusió?

La Basílica de la Sagrada Família forma part del programa Apropa Cultura. Des de l’any 
2017 ofereix la seva programació habitual de visites guiades per a col•lectius en situació 
de vulnerabilitat.
5.058 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van passar per la Basílica la 
temporada 2017-18. I, en total, 9.020 des dels seus inicis.

Anna Blanco
Premsa
+34 93 208 04 14 (ext. 2313)
press2@sagradafamilia.org

 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura la Sagrada Família oferirà la seva programació 
habitual a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa 
Cultura.

A través del programa social Apropa Cultura, la Sagrada 
Família ofereix:
- Visites guiades al Temple de la Llum per a usuàries de les 
entitats socials.
- Experiències guiades: visites inclusives que permeten 
sumar-se a un grup de públic general i conduïdes per guies 
especialitzats.
- Visites didàctiques amb material educatiu de suport per a 
infants i joves.

Què ofereix?

Ibercamera es va adherir a Apropa Cultura el setembre de 2017, coincidint amb l’inici de 
la 34a Temporada. Al llarg d’aquests anys, 34 grups han passat pels nostres concerts, 
organitzats entre el Palau de la Música i L’Auditori; durant la Temporada passada, vam tenir 
l’honor d’acollir un total de 179 espectadors.

Pol Soler 
psoler@ibercamera.com

 

Contacte de 
l’equipament

Aquesta Temporada, celebrarael 250è aniversari del naixement 
de Beethoven amb dues obres cabdals del seu repertori: 
la Novena Simfonia i el Concert per a violí, que interpretarà 
Pinchas Zukerman. Altres cites importants seran el Rèquiem 
de Verdi, el Concert per a piano de Ravel i la Primera Simfonia 
de Mahler.

Durant la Setmana Apropa Cultura l’equipament oferirà tota la seva programació a grups 
de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.
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Com treballa la 
inclusió?

El Teatre Ateneu de Tàrrega participa en el programa Apropa Cultura des de l’any 2017 
oferint la seva programació habitual d’espectacles d’arts escèniques i concerts per a 
col·lectius en situació de vulnerabilitat.  Des de fa quatre anys també programa espectacles 
amb diversitat a l’escenari.
 
Més d’un centenar de persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut han passat 
pel Teatre Ateneu a través del programa Apropa Cultura.

Francesc Gasull i Castelló
Premsa
616 072 569
comunicacio@tarrega.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura l’equipament oferirà tota la seva programació a grups 
de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

A través del programa social Apropa Cultura, el teatre Ateneu 
de Tàrrega ofereix la seva programació a entitats socials a un 
preu reduït.

Com treballa la 
inclusió?

Concert Studio s’adhereix a l’Apropa Cultura incorporant el Festival de Jardins de Pedralbes 
i el Festival del Mil·lenni. 567 persones han assistit, des de la seva incorporació, al Festival 
Jardins de Pedralbes, 249 la passada edició; i 143 van assistir a l’última edició del Festival 
Mil·leni.

Carmen Vicente
Premsa
933 632 510
prensa@concertstudio.com

Contacte de 
l’equipament

A través del programa Apropa Cultura, Concert Studio reserva  
un nombre determninat de les entrades del Festival Jardins de 
Pedralbes i del Festival MIl·leni als diversos col·lectius en risc 
d’exclusió social.
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Com treballa la 
inclusió?

El grup Mas i Mas es va adherir al programa Apropa l’estiu de 2017. Des de llavors, ofereix 
la programació de la Sala Jamboree, Festival Mas i Mas i Sala Tarantos a col·lectius en 
risc d’exclusió social a través de la plataforma Apropa Cultura.  Més de x 100 usuàries han 
gaudit dels seus espectacles.  

Carme Saldó
Comunicació
93 319 17 89
carme.saldo@masimas.com

 

Contacte de 
l’equipament

Mas i Mas ofereix els espectacles habituals de la seva 
programació a col·lectius en situació de vulnerabilitat a un 
preu molt reduït a través del programa Apropa Cultura.

Com treballa la 
inclusió?

Joventuts Musicals de Torroella és una entitat que participa al programa Apropa Cultura 
des de l’any 2017 oferint la seva programació habitual de concerts i assajos oberts per a 
col•lectius en situació de vulnerabilitat. 

Desenes de persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van gaudir dels concerts 
i assajos oberts amb els artistes de la darrera edició del Festival de Torroella de Montgrí i 
de l’Estartit Jazz Festival.

Irene Aparcio
Reserves i administració
info@jmtorroella.cat

 

Contacte de 
l’equipament

A través del programa social Apropa Cultura, el Festival de 
Torroella de Mongrí ofereix la seva programació a entitats 
socials a un preu reduït, a més d’experiències úniques.
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Com treballa la 
inclusió?

Barcelona Serveis Municipals s’adhereix a l’Apropa Cultura la temporada 2017-18, 
incorporant la programació de visites al Park Güell, el Zoo de Barcelona i els espectacles de 
l’Anella Olímpica. Durant la temporada 2018-19, més de 4.370 persones han gaudit de les 
seves visites i dels seus espectacles.

Elvira Eguizábal 
93 887 50 43 
eeguizabal@bsmsa.cat 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura els diferents equipaments oferiran tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

A través del programa social Apropa Cultura, els equipaments 
de Barcelona Serveis Municipals ofereixen la seva programació 
a entitats socials.

Com treballa la 
inclusió?

El Museu del Joguet de Catalunya a Figueres és el primer museu que forma part del 
programa Apropa Cultura de les comarques de Girona. El dia 5 d’abril del 2018 es va fer 
pública l’adhesió del museu al programa, des d’aquest dia fins avui han passat 342 persones 
de diferents col·lectius socials. El nostre objectiu és apropar i facilitar l’accés a la cultura i al 
món màgic dels joguets a tothom i per a tothom.

Mavi Carberol Llauradó
972 504585
mavi.carberol@mjc.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura el museu oferirà tota la seva programació a grups de 
col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

El Museu del Joguet de Catalunya forma part de la iniciativa 
de lleure cultural Apropa Cultura, de foment de l’accés de totes 
les persones a la cultura i a l’oci inclusiu.
Us convidem a un viatge per la història del joguet a Catalunya 
i us proposem tres activitats:
- Visita lliure. Entrada lliure i gratuïta al museu.
- Juga al Museu! Visita comentada durant la qual podreu gaudir 
amb jocs i joguetsnsimilars als que estan exposats.
- Fes el teu sabó de síndria. Taller per aprendre a fer un sabó 
amb la forma, els colors i l’aroma de la síndria i emportar-se’l 
a casa.
El museu posa a la vostra disposició recursos i serveis per a 
garantir l’accessibilitat.

Dins el programa pedagògic del museu hi ha dues activitats 
escolars que treballen la perspectiva de gènere:
- Quin paper han tingut els joguets en la meva vida? Visita 
conversada des de la perspectiva de gènere. Nivell educatiu: De 
primer d’ESO a segon de Batxillerat.
- El joc de la innocència? Un recorregut per la història del joguet 
des de la perspectiva de gènere. Nivell educatiu: De segon a sisè 
de primària.
Per altra banda, també al llarg de l’any es realitzen visites 
comentades des de la perspectiva de gènere: El joc de la 
innocència? Un passeig per la història del joc i els joguets des 
d’una mirada de gènere, dirigides al públic adult. A càrrec de la 
sociòloga i agent d’igualtat, Cristina Vila.

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada
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Com treballa la 
inclusió?

L’Espai Ter és un equipament de nova planta promogut per l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí, de característiques úniques a les comarques gironines i a Catalunya inspirat en 
equipaments centre europeus.

Un espai projectat per assolir una gran diversitat funcional que té la missió de contribuir al 
desenvolupament local a partir de dos grans eixos de treball: la cultura, lligada a la música i 
les arts escèniques; i la promoció del territori a partir de l’activitat firal i els congressos i els 
esdeveniments. Va incorporar-se al projecte d’Apropa Cultura l’any 2017, i han passat prop 
de 50 persones en risc d’exclusió social.

- Teatre: Mariana Pineda de Federico García Lorca (Dona)
- Música: Cançó i memòria: Ànima desterrada. Centenari del 
naixement de Teresa Rebull. (Dona i exili)

Joan Andreu
Comunicació i gestió de públics Espai Ter
972 75 50 03 / 972 75 51 80
jandreu@torroella-estartit.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura l’Espai Ter oferirà tota la seva programació a grups de 
col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

A part de formar part del programa Apropa Cultura, l’Espai Ter 
treballa per apropar els joves a la cultura, facilitant l’accés als 
espectacles de la programació estable a una tarifa reduïda 
per als joves de 14 a 29 anys. Mitjançant la iniciativa de l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, el carnet 
Montgrí Medes Jove, que ofereix avantatges i descomptes als 
mes joves.

Com treballa la 
inclusió?

L’Anella Olímpica és un conjunt monumental format per espais de referència a la ciutat de
Barcelona: l’Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys, el Palau Sant Jordi, el Sant 
Jordi Club i l’Esplanada de ‘Anella. Aquestes instal·lacions són gestionades per l’empresa 
municipal B:SM. Gairebé un milió d’espectadors gaudeixen any rere any del concerts, actes 
esportius, espectacles familiars i altres activitats que se celebren a aquests recintes en 
actiu des de 1989.

Al 2018, l’Anella Olímpica es va sumar al projecte Apropa Cultura. Prop de 1000 assistents 
van poder gaudir de la variada oferta d’espectacles del Palau Sant Jordi i Estadi Olímpic.

Teresa Sala
Cap Àrea Atenció al Client Anella Olímpica
93 426 20 89
tsala@bsmsa.cat

 

Contacte de 
l’equipament

En el marc de les polítiques d’empresa a B:SM existeix un 
principi d’igualtat d’oportunitats per evitar cap discriminació 
per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social.
Formar part del programa Apropa Cultura ens permet fer 
arribar la cultura, esport i oci a col·lectius menys afavorits.

Durant la Setmana Apropa Cultura l’equipament oferirà tota la seva programació a grups 
de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.
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Com treballa la 
inclusió?

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona forma part d’Apropa Cultura des de desembre 
de 2018. Durant aquests mesos, 77 grups i 1.047 persones han realitzat activitats o visites 
lliures al Museu del Parc del Fòrum i al Jardí Botànic de Barcelona.

Comunitats en Collage és una activitat que treballa les comunitats 
vegetals del Jardí Botànic i estableix paral·lelismes amb les 
comunitats humanes. En aquesta nova temporada, l’activitat 
es començarà a oferir a col·lectius de dones i incorporarà 
perspectiva de gènere.

Marta Llimona
Premsa
932565973
comunicaciomcnb@bcn.cat

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Museu de Ciències Naturals de Barcelona oferirà 
tota la seva programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del 
programa Apropa Cultura.

El Museu treballa, des de fa anys, en un programa d’inclusió 
que es vertebra a partir de tres línies d’actuació: proximitat, 
equitat i accessibilitat. En aquest marc, la col·laboració amb 
Apropa ofereix als col·lectius en situació de vulnerabilitat la
possibilitat de realitzar visites lliures i participar en activitats 
acompanyades dissenyades de manera específica.

Com treballa la 
inclusió?

El Festival Simbiòtic col·labora amb el programa Apropa Cultura des de la primera edició 
del festival, el 2016. Fem teatre accessible per promoure i normalitzar la participació de 
persones amb discapacitat en les arts escèniques, com a espectadores i creadores. El 
festival utilitza el teatre com un mitjà per qüestionar els límits i explora el paper que juga, en 
el desenvolupament de nous espais sense barreres. 49 usuàries de col·lectius Apropa van 
assistir a la passa edició del festival.

Ana Candela Campello 
weact.assoc@gmail.com

Contacte de 
l’equipament

Festival Simbiòtic neix per respondre el reclam dels col·lectius 
de persones amb discapacitat d’accedir als teatres, gaudir de 
programacions accessibles i sentir-se
inclosos en la vida artística i cultural de les nostres ciutats. 
El festival compta amb diferents programes de formació 
inclusiva, jornades professionals i espectacles accessibles 
per tothom.
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Com treballa la 
inclusió?

El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada participa al programa Apropa Cultura des del gener 
de 2018. Durant aquest any i mig han assistit al Teatre Municipal l’Ateneu 140 persones de 
diverses entitats socials.

Francesc Rosell Farré 
Contacte ApropaÇ 
93 803 19 50
rossellf@aj-igualada.net

 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura l’equipament oferirà tota la seva programació a grups 
de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

A través del programa social Apropa Cultura, el Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada ofereix la seva programació a 
entitats socials a un preu reduït.
A més és un equipament on s’hi acullen aquelles activitats 
amateurs que desenvolupen les entitats de la ciutat.

Com treballa la 
inclusió?

Els Teatres de Valls formem part de la iniciativa Apropa Cultura des del 2018. Durant aquest 
any i mig han passat pel Teatre Principal i el Centre Cultural més de 30 persones amb risc 
d’exclusió social i de l’àmbit de la salut, en els 21 espectacles que hem posat a disposició 
del projecte, on gairebé hem emplenat totes les localitats ofertades.

En la programació d’aquesta temporada són diversos els actes on 
volem reivindicar el paper de la dona: Shirley Valentine (5/10/19 
a les 21 h al Centre Cultural), Veus que no veus de la cia. Pepa 
Plana (18/10/19 a les 21 h al Teatre Principal) i taula rodona 
Dones VS Cultura el dimarts 15 d’octubre al Teatre Principal on 
hi participaran Pepa Plana (pallassa), Ester Fabregat (artista 
plàstica) i Carme Martí (escriptora) una taula
oberta al debat per parlar de la situació de la dona en el món de 
la cultura i els reptes de futur.

Vanessa Gatell Espejo 
Dinamitzadora Cultural
977636003 (ext. 1222)
vgatell@valls.cat

Joan Plana Fontanillas
Premsa
977636001 (ext.1144)
jplana@valls.cat
 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Tot i que portem poc temps en el projecte Apropa Cultura, la 
nostra experiència en el camp de la inclusió no és nova, ja que 
des del 2007 fomentem la integració social amb el personal 
d’acomodació i porteria en els nostres equipaments cultural, 
treballant conjuntament amb la Fundació Ginac.

mailto:rossellf%40aj-igualada.net?subject=
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Com treballa la 
inclusió?

Emmarcat en un procés d’expansió territorial del programa Apropa Cultura, l’Ajuntament de 
Balaguer es va adherir l’any 2018, incorporant a la xarxa d’equipaments el Teatre Municipal 
de Balaguer i la Sala Lapallavacara. 

Joan Bové
973445194
comunicacio@balaguer.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Aprofitant la col·laboració entre Apropa Cultura i l’Orquestra 
Julià Carbonell per adaptar l’activitat Un matí d’orquestra a les 
Terres de Lleida, l’Ajuntament de Balaguer participa activament 
en l’activitat i facilita així l’accés a la cultura a persones que es 
troben en una situació de vulnerabilitat. 
A més, com la resta, els equipaments culturals de l’Ajuntament 
de Balaguer ofereixen espectacles de la seva programació 
regular a un preu màxim de 3 euros per als grups socials 
gràcies a Apropa Cultura.

Com treballa la 
inclusió?

El Teatre Plaza de Castelldefels forma part del programa Apropa Cultura des de l’any 2017, 
durant aquest període han passat per la nostra sala més de 120 usuaris. Dels quals 84 van 
venir la temporada passada.

Manel Torres
Departament d’Imatge i Comunicació
Ajuntament de Castelldefels
93 665 11 50 ext.1040 
manel.torres@castelldefels.org

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura el Teatre Plaza de Castelldefels oferirà tota la seva 
programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

En matèria d’inclusió el Teatre Plaza de Castelldefels a part 
de formar del programa Apropa Cultura, disposa d’un accés 
sense barreres arquitectòniques a Platea, ascensors per 
arribar als serveis, serveis WC adaptats, ascensors adaptats 
amb llenguatge Braille i zona aparcament estació minusvàlid.

L’Òpera de la Maternitat d’Elna. On s’explica al història de dues 
mares acollides per Elisabeth Eidenbenz. Elisabeth va ajudar al 
naixement de 597 infants de mares refugiades de la Guerra Civil 
Espanyola, que estaven internades als camps de concentració al 
sud-est de França. També va ajudar a dones durant la Segona 
Guerra Mundial, aproximadament uns 200 infants.

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

mailto:comunicacio%40balaguer.cat?subject=
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Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Juneda es va adherir l’any 2018 incorporant a la xarxa d’equipaments el 
Teatre Foment de Juneda i la sala La Farinera. En total, hi han passat una cinquantena 
usuàries d’entitats socials.

Ramon Giné 
Cultura
630 963 734
cultura@juneda.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Aprofitant la col·laboració entre Apropa Cultura i l’Orquestra 
Julià Carbonell per adaptar l’activitat Un matí d’orquestra a les 
Terres de Lleida, l’Ajuntament de Juneda participa activament 
en l’activitat i facilita així l’accés a la cultura a persones que es 
troben en una situació de vulnerabilitat. 
A més, com la resta, els equipaments culturals de l’Ajuntament 
de Juneda ofereixen espectacles de la seva programació 
regular a un preu màxim de 3 euros per als grups socials 
gràcies a Apropa Cultura.

Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Cervera es va adherir l’any 2018 i va incorporar a la xarxa d’equipaments 
el Gran Teatre de la Passió de Cervera, l’Auditori Municipal de Cervera, l’església de Sant 
Agustí de Cervera, l’església de Sant Domènec de Cervera i el Paranimf de la Universitat de 
Cervera, entre d’altres. En total, pel Gran Teatre de la Passió de Cervera hi han passat 181 
usuàries d’entitats socials.

Dani Vidal
Responsable de premsa
revista@cerverapaeria.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Aprofitant la col·laboració entre Apropa Cultura i l’Orquestra 
Julià Carbonell per adaptar l’activitat Un matí d’orquestra a les 
Terres de Lleida, l’Ajuntament de Cervera participa activament 
en l’activitat i facilita així l’accés a la cultura a persones que es 
troben en una situació de vulnerabilitat. 
A més, com la resta, els equipaments culturals de l’Ajuntament 
de Cervera ofereixen espectacles de la seva programació 
regular a un preu màxim de 3 euros per als grups socials 
gràcies a Apropa Cultura.

mailto:cultura%40juneda.cat?subject=
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Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Solsona va adherir-se a l’Apropa Cultura l’any 2018 i va incorporar a la 
xarxa d’equipaments el Teatre Comarcal del Solsona. En total, hi han passat xxx usuàries 
d’entitats socials.

Noemí Vilaseca
Cultura
973 48 00 50  
cultura@ajsolsona.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura l’equipament oferirà tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Aprofitant la col·laboració entre Apropa Cultura i l’Orquestra 
Julià Carbonell per adaptar l’activitat Un matí d’orquestra a les 
Terres de Lleida, l’Ajuntament de Solsona participa activament 
en l’activitat i facilita així l’accés a la cultura a persones que es 
troben en una situació de vulnerabilitat. 
A més, com la resta, els equipaments culturals de l’Ajuntament 
de Solsona ofereixen espectacles de la seva programació 
regular a un preu màxim de 3 euros per als grups socials 
gràcies a Apropa Cultura.

Com treballa la 
inclusió?

La Sala Sant Domènec s’incorpora al projecte Apropa Cultura a finals de l’any 2018 i tot
just comença a funcionar durant el 2019. Ens hem estrenat amb 1 usuària. Amb el
programa Un matí d’orquestra hem tancat un cicle de tres sessions amb 60 usuaris.

Albert Galindo 
Cultura 
670050421 
agalindo@aj-laseu.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura l’equipament oferirà tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Les activitats i exposicions que fem a Sant Domènec 
estan obertes al públic en general en horari concret. Però 
totes les entitats que treballen amb col·lectius en situació 
de vulnerabilitat i desitgen fer visites, tenen accés a les 
instal·lacions en l’horari i calendari que els és més còmode.

mailto:cultura%40ajsolsona.cat?subject=
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Com treballa la 
inclusió?

El SAT! Sant Andreu Teatre forma part d’Apropa Cultura des de la passada temporada 
2018-2019. El SAT! compta amb dues línies de programació que posa a disposició de les 
persones usuàries d’Apropa: els espectacles de teatre familiar i per a tots els públics i els 
espectacles de dansa. Durant la temporada 18/19 han gaudit dels espectacles del SAT! 
unes 600 persones.

Glòria Padrós
Comunicació
933457929
comunicacio@sat-teatre.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura el SAT! oferirà tota la seva programació a grups de 
col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

El SAT! és un sala accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda, compta amb anell magnètic i programa anualment, 
en col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, dues sessions amb subtitulació i servei de 
traducció simultània en llengua de signes catalana.Com treballa la 

inclusió?

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida – OJC, promoguda per la 
Fundació Julià Carbonell, va néixer l’any 2002 com a eina cultural al servei de tot el territori 
i amb un objectiu ben clar: facilitar l’accés a la música simfònica i de cambra a tots els 
ciutadans sense excepció. 

Fins a l’actualitat, l’activitat de l’OJC ha ha arribat a Balaguer, Cervera, Solsona, la Seu d’Urgell 
i Juneda amb l’assistència de més de 750 persones. Ha estat la oportunitat d’expandir els 
beneficis que la música aporta a les persones, i especialment a aquelles en una situació de 
vulnerabilitat.

Premsa
973 110 219
premsa@ojc.cat

Contacte de 
l’equipament

L’Orquestra, sense deixar mai de banda un gran rigor i exigència 
artística, s’ha desplaçat des dels seus inicis de manera habitual 
per tots els indrets del territori amb la finalitat d’acostar la seva 
programació de concerts a tothom de manera continuada. 
Escoles, hospitals, casals de gent gran i presons, per citar 
alguns exemples, han estat també destinataris de les seves 
activitats, tot trencant barreres i limitacions en el camí de fer 
de la música un dret accessible a tota la ciutadania.

Des de l’any passat, Apropa Cultura i l’OJC han començat a 
col·laborar en una adaptació a les Terres de Lleida de l’activitat 
Un matí d’orquestra, dissenyada originàriament a L’Auditori 
de Barcelona per a persones amb discapacitat intel·lectual i 
persones amb Alzheimer i altres demències. Després de més 
de 5 anys organitzant l’activitat a L’Auditori, es va detectar la 
necessitat i possibilitat de traslladar l’experiència de la mà de 
l’Orquestra Julià Carbonell, amb un gran èxit.

mailto:comunicacio%40sat-teatre.cat?subject=
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Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Lloret de Mar incorpora el Teatre de Lloret de Mar durant el 2019 per 
apropar la seva programació als col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat. 

Amaranta Gibert
agibert@lloret.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura l’equipaments oferirà tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

A través del programa social Apropa Cultura, el Teatre de 
Lloret de Mar ofereix la seva programació a entitats socials a 
un preu reduït.
A mes, l’Ajuntament de Lloret és exemple de la intensa tasca 
coordinada i col·laborativa entre els àmbits cultural i social per 
adaptar al màxim la programació del teatre a les entitats.

Com treballa la 
inclusió?

Fira Tàrrega s’incorpora a l’Apropa Cultura l’any 2018 per apropar la seva programació als 
col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat. 

Eduard Ribera 
Comunicació
comunicacio@firatarrega.com

 

Contacte de 
l’equipament

A través del programa social Apropa Cultura, Fira Tàrrega 
ofereix la seva programació a entitats socials a un preu reduït.
A més, a l’hora de programar, sempre es té en compte 
incorporar propostes inclusives. Exemples de la darrera edició 
són el Suite Toc Num 6 de Les Impuxibles, on la llengua de 
signes és un llenguatge escènic més, o el Mission Roosvelt 
que posa a prova als espectadors per comprovar si saben 
sobreviure en una ciutat en cadira de rodes.

Fira Tàrrega té entre la seva programació més dones creadores 
que mai i treballar amb aquest compromís és una de les seves 
màximes.

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Entre altres, destaca el concert Ellas, un homenatge en imatges, 
música, dansa i poesia a grans dones llatinoamericanes i que 
durà a terme l’Associació hispanoamericana de Lloret de Mar.

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

mailto:agibert%40lloret.cat%20?subject=
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Com treballa la 
inclusió?

El Museu del Ferrocarril de Catalunya forma part de la “comunitat Apropa Cultura” des de 
l’any 2018, any en el qual es van posar en marxa cinc activitats diferents, especialment 
dissenyades per a col·lectius amb diverses necessitats i amb risc d’exclusió social. A través 
d’aquestes propostes volem apropar a les persones amb més dificultats a la història del 
ferrocarril, el mitjà de transport més sostenible avui en dia. Que coneguin el que va suposar 
la seva aparició i el que suposa per a la societat actual i el seu futur. Amb uns preus molt 
assequibles, perquè facilitat l’accés al patrimoni a tothom, és un dels nostres objectius.

El Museu té diversos apartats (digitals i presencials) on es pot 
veure el paper de la dona en el ferrocarril: l’Exposició Ferroviaris
i Dones de Tren.
Actualment, treballem amb el Ministeri de Foment en una 
exposició itinerant més àmplia sobre el paper de la dona en tots 
els àmbits de treball.

Ana Grande
Comunicació i Educació
93 815 84 91
comunicacio@museudelferrocarril.org

 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura el Museu del Ferrocaril de Catalunya oferirà tota la 
seva programació a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa 
Apropa Cultura.

En l’actualitat el Museu està immers en un ampli procés 
de canvi tant en la vessant arquitectònica, museològica i 
museogràfica, com en un nou plantejament de les activitats 
que oferim als diferents públics. A més de l’oferta amb Apropa 
Cultura, El Museu té programes específics per a escoles i 
famílies.

Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Blanes incorpora el Teatre de Blanes durant el 2019 per apropar la seva 
programació als col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat. 

Anabel Catalan 
acatalan@blanes.cat

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura l’equipament oferirà tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

A través del programa social Apropa Cultura, el Teatre de 
Blanes ofereix la seva programació a entitats socials a un preu 
reduït.

https://www.museudelferrocarril.org/ca/descobreix/exposicions/el-nostre-homenatge-als-ferroviaris
https://youtu.be/WWMkJERGSRQ
mailto:comunicacio%40museudelferrocarril.org?subject=
mailto:acatalan%40blanes.cat?subject=


Com treballa la 
inclusió?

La Passió d’Esparreguera forma part d’Apropa des de l’any 2019. Una experiència molt 
positiva tot i el poc temps que hi portem. El desig nostres és que les entitats ens coneguin 
i puguin gaudir del teatre. En el transcurs del 2019 un total de 3 centres van assistir a la 
representació de La Passió d’Esparreguera, que es porta a terme des del mes de març fins 
a principis de maig.

Anna Rosa Teruel
693725264
espectacle@lapassio.net

Contacte de 
l’equipament

Treballem la inclusió amb diferents centres, com els avis de 
la Residència de la Tercera Edat de Can Comelles i amb la 
Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya 
on facilitem que es puguin fer activitats teatrals a baix cost per 
a escoles i instituts i també pel públic general.

Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols incorpora el Teatre Auditori Municipal Narcís 
Masferrer durant el 2019 per apropar la seva programació als col·lectius de persones en 
situació de vulnerabilitat. 

Montse Barniol
montse.barniol@guixols.cat 

 

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura l’equipament oferirà tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

A través del programa social Apropa Cultura, el Teatre Auditori 
Municipal Narcís Masferrer ofereix la seva programació a 
entitats socials a un preu reduït.

mailto:espectacle%40lapassio.net?subject=
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Com treballa la 
inclusió?

La Cate és una entitat que ha entrat a formar part d’Apropa Cultura aquest any 2019 
amb moltes ganes de desenvolupar una relació estreta amb les entitats que s’acullen al 
programa. Comptem amb dues sales, una de 288 butaques i una de 66 i oferim seients tant 
a preu Apropa com a preu reduït de tots els nostres espectacles.

El mes d’octubre la nostra sala d’exposicions presentarà una 
exhibició de fotografies del projecte anomenat Mocadors al 
vent, impulsat pel Grup Iris, de dones afectades pel càncer de 
mama. Una exposició encarada a mostrar com es poden trencar 
les barreres i els estigmes que malauradament encara porta la 
malaltia.

Robert Molina
Secretaria i comunicació 
608503040
info@lacate.cat

 

Contacte de 
l’equipament

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

Oferim entrades gratuïtes a diferents entitats de la comarca 
per poder venir a veure els espectacles que oferim i, a més 
a més, cada Nadal donem part de la recaptació a alguna 
associació que treballi en aquests àmbits per tal d’ajudar-los a 
seguir desenvolupant la seva tasca.

Com treballa la 
inclusió?

Promo Arts Music s’adhereix a l’Apropa Cultura aquest any 2019 i incorpora al programa el
Festival Acústica, el Festival Sons del Món i el Festival Strenes per tal de fer més accessible 
i inclusiva la programació d’aquests tres esdeveniments.

premsa@promoartsmusic.com
 

Contacte de 
l’equipament

A través del programa social Apropa Cultura, el festival 
Acústica, el Festival Sons del Món i el Festival Strenes  
ofereixen els seus concerts a un preu reduït per a les entitats 
socials.

mailto:info%40lacate.cat%20?subject=
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Com treballa la 
inclusió?

La Fundació Antoni Tàpies va ser creada per l’artista Antoni Tàpies amb l’objectiu de 
promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani. Organitza exposicions 
temporals, simposis, conferències, cicles de cinema així com diverses activitats educatives. 
Des del 2019 forma part del projecte Apropa Cultura oferint visites dinamitzades inclusives. 
Des del gener fins ara han participat en aquestes propostes 269 persones.

Rosa Eva Campo 
Coordinadora dels projectes educatius
934 870 315
rosaeva@ftapies.com

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura la Fundació Tàpies oferirà tota la seva programació 
a grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

La Fundació forma part del projecte Apropa des d’aquest any 
però fa ja molt de temps que porta a terme projectes adreçats 
a col·lectius en situació de vulnerabilitat. La inclusió es 
treballa des de dues perspectives: d’una banda, amb l’oferta 
d’activitats educatives inclusives puntuals que estan obertes 
a tot tipus de públic i, de l’altra, amb el desenvolupament de 
projectes de llarga durada que intenten portar a terme un 
treball més profund amb un col·lectiu específic. Per citar un 
exemple, l’Escola de Fotografia Popular, va ser un projecte 
artístic desenvolupat al llarg de tot el 2018 amb quatre 
col·lectius en risc de vulnerabilitat.

Com treballa la 
inclusió?

L’Ajuntament de Figueres fa menys d’un any que forma part del programa Apropa Cultura 
i, actualment, ofereix activitat als equipaments Teatre Municipal el Jardí (aforament 900 
persones aprox.), sala La Cate (aforament 300 persones aprox.) i Auditori Caputxins 
(aforament 200 aprox.). Els tres equipaments disposen d’accés per a persones amb 
mobilitat reduïda.

Aina Baig Caamaño 
Directora d’equipaments escènics
972 501 911 
abaig@figueres.org

Contacte de 
l’equipament

Intentem oferir una programació variada, que pugui atraure 
tots els col·lectius. Des de propostes de diferents gèneres, 
formats, en diferents horaris... A fi d’aconseguir que tothom 
pugui gaudir de l’oferta proposada.

Durant la temporada setembre-desembre 2019 a Figueres es 
podran veure dues propostes vinculades a la figura de la dona:

1) UNA GOSSA EN UN DESCAMPAT, de Clàudia Cedó. Al Teatre 
Municipal el Jardí. A partir d’un text autobiogràfic de Clàudia 
Cedó, aquesta és la història de superació d’una parella que, com 
tantes d’altres, ha d’afrontar el fet de parir una criatura morta,
l’abort, la pèrdua d’un fill i aprendre alguna cosa d’aquesta 
circumstància, com ara plantar cara al monstre de les pròpies 
pors. Al voltant d’aquesta obra fem les següents activitats 
paral·leles:
- Projecció del documental Sense batec i taula rodona a La Cate.
- Projecció de la pel·lícula Els dies que vindran de Carlos Marques-
Marcet.

2) NENES I NENS, de Dennis Kelly, dirigida per Joel Joan. Un 
monòleg protagonitzat per Anna Sahun, un missatge feminista 
que qüestiona l’equilibri de poder entre els sexes.

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

mailto:rosaeva%40ftapies.com?subject=
mailto:abaig%40figueres.org?subject=


Com treballa la 
inclusió?

Aquest 2019 i per primer any, el festival Primavera Sound, un dels esdeveniments musicals 
i culturals més importants de la ciutat i el país, ofereix les seves entrades a preu reduït per 
col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat. Les entrades pels col·lectius Apropa es 
van exhaurir ràpidament.

Maria de la Fuente 
maria@primaverasound.com

 

Contacte de 
l’equipament

A través del programa social Apropa Cultura, el festival 
Primavera Sound ofereix les seves entrades a un preu reduït 
per a les entitats socials.

Com treballa la 
inclusió?

Aquest 2019 s’incorpora la Circus Arts Foundation al programa Apropa, incorporant el 
Festival Internacional del Circ l’Elefant d’Or i el Gran Circ de Nadal de Girona. S’estrenarà 
enguany amb la sisena edició d’aquest últim, que proposa un espectacle totalment nou 
que, amb el títol de FantAsia, suma la màgia del Nadal a l’humor de la nova generació de 
pallassos Caluga i les 30 primeres estrelles del llegendari Gran Circ de la Xina. 36 artistes 
internacionals oferiran 12 atraccions  increïbles  del 25 al 29 de desembre, al Pavelló 
d’Esports de Fontajau.

Comedia – Comunicació i Media / Marc Gall 
Premsa 
93 310 60 44 
mgall@comedianet.com

Contacte de 
l’equipament

Des de Circus Arts Foundation, productora del Circ de Nadal, 
treballem per a que el Circ arribi al major nombre de persones 
sense cap mena de discriminació. Ja sigui amb invitacions 
a col·lectius vulnerables com actuacions en residències o 
centres penitenciars, per fer que la màgia del Circ arribi a tots 
els racons.
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Com treballa la 
inclusió?

El Cinema Catalunya de Ribes de Freser s’ha incorporat enguany a l’Apropa Cultura. És 
una sala amb mes de 100 anys d’antiguitat. Amb multitud d’activitats artístiques des dels 
seus inicis, incorporà curtes sessions de cinema que anys mes tard la transformaria en una 
sala comercial. Per raons econòmiques, a principi d’aquest segle, la sala va tancar durant 
uns anys fins que el 2003 la creació de l’entitat Amics del Cinema de la Vall de Ribes, va 
aconseguir i assumir la nova posta en marxa de la sala.

L’entitat, sense ànim de lucre i des dels inicis com a cineclub, ha destinat la programació en 
gran part al cinema de compromís social, i durant la temporada 2017/18 han gaudit de les 
seves sessions més de 4.500 espectadors.

Jaume Palmés Suñe 
649473984
palmes.j@gmail.com

Contacte de 
l’equipament

Durant la Setmana Apropa Cultura els equipaments oferiran tota la seva programació a 
grups de col·lectius d’entitats socials que formin part del programa Apropa Cultura.

La inclusió es realitza amb la programació, amb sessions de 
cinema clàssic, infantil, concerts, òpera i en especial al Festival 
Gollut, festival internacional de cinema compromès de curts i 
llargmetratges, fotografia i medi ambient, a més de participar 
en el cicle Gaudí i el VOC. Des de aquest any el nostre interès 
es formar part del programa Apropa.

Com treballa la 
inclusió?

El Festival Castell de Peralada, que enguany ha celebrat la 33 edició, ha esdevingut 
una cita cultural destacada amb una programació de referència que conté com a eixos 
vertebradors la lírica i la dansa. Aposta activament per la creació contemporània i el talent 
emergent conjuntament amb la presència d’artistes consolidats i amb una clara voluntat 
de col·laborar en l’enriquiment cultural del país. El Festival s’ha adherit al programa Apropa 
Cultura aquest any 2019 on hi han passat 44 usuaris i usuàries de cinc entitats diferents de 
Girona i Barcelona.

Sara Via
Ticketing
972 53 82 92
sara.via@grupperalada.com

 

Contacte de 
l’equipament

El Festival té el ferm compromís de fomentar la promoció de la 
música i la dansa en la nostra societat i en aquest sentit s’ha 
adherit al programa Apropa Cultura amb la clara voluntat de 
participar d’aquesta xarxa inclusiva per a què les persones en 
situació de vulnerabilitat en puguin gaudir.

El Festival presentarà la seva programació durant el mes de març 
de 2020.

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada

La programació es aleatòria segons les pel·lícules que es poden 
llogar a les productores, el seu preu i la seva comercialitat, però 
sempre tenint en compte l’objectiu principal de promoure la 
inclusió de temes sobre col·lectius vulnerables de tot tipus.
Aquesta situació es fa més potent en el Festival Gollut, on a la 
selecció prèvia dels films, es trien els que incideixen amb més 
força en problemàtiques de gènere, racials, immigració, etc..

Programació 
relacionada 
amb la dona/el 
gènere durant 
la temporada
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Amb el suport de:

I la col·laboració de:

APROPA CULTURA 
93 247 93 06  
C/ Lepant 150 Barcelona 
www.apropacultura.cat 
apropa@apropacultura.cat

Contacte de premsa
premsa@apropacultura.cat
 
COSMICA  
Elena Manrique   
Sònia González A.
Anna Aurich
 
93 301 00 39 (COSMICA) i 93 247 93 06 (Apropa Cultura)

http://www.apropacultura.cat 
mailto:apropa%40apropacultura.cat?subject=
mailto:premsa%40apropacultura.cat?subject=

