
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

 

NOTA DE PREMSA 
  

Apropa Cultura celebra 10 anys promovent l’accés 

universal a la cultura 

  

Una festa a L’Auditori dóna el tret de sortida a la 2a Setmana Apropa Cultura que omplirà 

d’activitats els 63 equipaments de tot Catalunya que participen en el programa   

  

Apropa Cultura celebra el seu desè aniversari amb una festa a L’Auditori que reuneix 

per primera vegada tots els agents que fan possible el programa. En aquests 10 anys 

de vida, Apropa Cultura ha fet possible més de 132.500 experiències culturals que han 

permès a persones en situació vulnerable gaudir de teatres, auditoris, museus i 

festivals i participar de la vida cultural arreu de Catalunya. Apropa Cultura connecta les 

entitats socials amb els equipaments culturals que reserven per aquest programa de 

cultura inclusiva el 2% del seu aforament de temporada a un preu de 3€ i ofereixen 

visites i activitats adaptades. Des del naixement del programa, 1.573 centres socials 

que treballen amb persones en risc d’exclusió social s’han registrat a Apropa Cultura. 

  

 

10 anys de cultura inclusiva: la festa i les novetats 

Per commemorar els 10 anys d’Apropa Cultura s’ha organitzat una festa que tindrà lloc 

a la Sala 2 de L’Auditori de Barcelona aquesta tarda a les 19h. Usuaris, equipaments, 

artistes, entitats socials, autoritats es trobaran per reivindicar l’accés universal a la 

cultura i bufar les espelmes d’un gran pastís d’aniversari, cortesia de Cal Tiana. 

. 

 

L’acte estarà presentat pel periodista Toni Puntí i comptarà amb la participació de 

Sonia Gainza, la directora del programa Apropa Cultura, Neus Munté, consellera de la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laia Ortiz, tercera tinent d’alcalde i 

directora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Juanjo Puigcorbé, 

diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona. També es podrà conèixer l’experiència 

dels usuaris i educadors i gaudir de les actuacions del ballarí i coreògraf Cesc Gelabert, 

d’un quartet format per músics de l’OBC, de la soprano Begoña Alberdi i del Cor 

Apropa. 

 

Durant l’acte també es reconeixerà la tasca de les entitats més compromeses durant 

aquests deu anys que rebran un diploma commemoratiu. El final de la celebració, tots 

els premiats es faran una foto de família amb un pastís d’aniversari cortesia de Cal 

Tiana.  



 
 

 

 

 

La 2a Setmana Apropa Cultura 

Aquesta celebració dóna el tret de sortida a la 2a Setmana Apropa Cultura, que té per 

objectiu conscienciar la societat sobre la importància de fer accessible la cultura a 

tothom. Fins el diumenge 30 d’octubre se celebraran més de 200 activitats als 63 

equipaments culturals d’arreu de Catalunya que en formen part.  

 

Entre les novetats d’aquest any, destaca l’activitat anomenada “Cruïlla Apropa” que 

consistirà en un intercanvi d’experiències entre una entitat social i un equipament. 

L’entitat tindrà l’oportunitat de visitar un equipament d’una manera especial i després 

serà el personal de l’equipament qui visitarà el centre social per compartir-hi una 

activitat. D’aquesta manera, també seran les entitats qui obriran les seves portes i 

podran mostrar el seu món, els seus valors i les seves realitats. Aquestes són algunes 

de les activitats previstes: 

 

Club Social Aixec amb Teatre Lliure 

Temàtica: teatre | Col·lectiu social: Salut Mental 

Els usuaris del Club Social Aixec aniran el divendres 28 al matí a fer una visita al 

Teatre Lliure de Montjuïc. A la tarda treballadors del Lliure assistiran a un taller 

de teatre del Club Social Aixec. Més endavant, el diumenge 30 d’octubre els 

usuaris del Club Social de nou visitaran el Lliure, aquesta vegada assistiran a un 

assaig amb públic de Revolta de Bruixes per finalitzar amb una xerrada amb el 

director de l’obra Juan Carlos Martel. 

 

Museu Picasso amb la Fundació TEAS (Taller Escola d’Arts Sumptuàries) 

Temàtica: arts plàstiques | Col·lectiu social: discapacitat intel·lectual 

El dimarts 25 d’octubre usuaris de TEAS faran una visita al Museu Picasso on 

participaran a un visita/taller sobre els retrats de Picasso. El dijous 27 alguns 

dels professionals del Servei Educatiu visitaran la Fundació TEAS on assistiran al 

taller de ceràmica, hi podran participar i conèixer l’activitat del centre. 

 

Associació Sant Tomàs amb l’Atlàntida de Vic 

Temàtica: arts escèniques | Col·lectiu: discapacitat intel·lectual 

 El dimecres 26 els treballadors de l’Atlàntida faran una visita als diferents 

centre de l’Associació Sant Tomàs i participaran en una activitat que estan 

preparant. El dijous 27 els usuaris de Sant Tomàs visitaran l’Atlàntida per dins, 

com no l’havien vist mai! 

  

Fundació Joan Miró amb Susoespai 



 
 

Temàtica: arts plàstiques | Col·lectiu social: Salut Mental 

L’Associació SUSOESPAI. Creació i Salut Mental és una entitat sense ànim de 

lucre, que vol apropar els museus d’art a l’àmbit de la salut mental mitjançant 

la pràctica artística. Els usuaris de Susoespai, durant la setmana apropa, 

visitaran l’exposició de l’Espai 13, de l’artista Ana Garcia Pineda. Més endavant 

al novembre, l’activitat es completarà amb les visites a l’exposició temporal Fi 

de partida. Cruïlles, acabarà el mes de desembre amb una visita dels 

treballadors de la Fundació a la seu de Susoespai, al Centre cívic Albareda. 

 

Campanya “Tots necessitem la cultura” 

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i 

per això durant aquesta setmana es durà a terme una campanya a les xarxes socials. 

Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint 

fotografies amb missatges a favor de fer accessible la cultura a tothom i l’etiqueta 

#ApropaCultura. A més, també s’ha elaborat un vídeo on diferents cares del món de la 

cultura donen suport al programa amb el lema: “Tots necessitem la cultura” 

 

 Més sobre Apropa Cultura 

Apropa Cultura és la unió d'esforços dels equipaments culturals (teatres, auditoris, 

festivals i museus) de Catalunya. Actualment  ja són 63 els que en formen part. El 

programa s’adreça a entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en 

risc d’exclusió social, tant en àmbits preventius com d’intervenció directa. Apropa 

Cultura els connecta amb els teatres, auditoris, museus i festivals d’arreu de Catalunya 

per convertir la cultura en un fet habitual i rellevant també per a les persones més 

vulnerables. Els equipaments culturals reserven per a ells el 2% del seu aforament de 

temporada a un preu de 3€ i ofereixen visites i activitats adaptades. A més, Apropa 

Cultura ofereix formació i assessorament en accessibilitat als equipaments culturals 

per atendre millor les necessitats d’aquestes persones. 

  

Actualment, compta amb el suport econòmic del Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Drets 

Socials i l’Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea de 

Benestar i Ciutadania i l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i de l’Obra Social 

“la Caixa”. En paral·lel, Apropa Cultura compta amb el suport de cada equipament 

adscrit que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la sostenibilitat del 

programa. 

 

El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals 

facilitant la incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la 

Xarxa. Apropa Cultura és un programa obert a la participació dels equipaments i 



 
 

promotors culturals que vulguin col·laborar en oferir la seva programació al sector 

social del seu entorn.  



 
 

Els 10 anys en xifres 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Tenim el suport de 

Actualment, compta amb el suport econòmic del Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Drets 

Socials i l’Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea de 

Benestar i Ciutadania i l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i de l’Obra Social 

“la Caixa”. En paral·lel, Apropa Cultura compta amb el suport de cada equipament 

adscrit que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la sostenibilitat del 

programa. 

 

El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals 

facilitant la incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la 

Xarxa. Apropa Cultura és un programa obert a la participació dels equipaments i 

promotors culturals que vulguin col·laborar en oferir la seva programació al sector 

social del seu entorn 
 

Què pots fer tu? Sóc... 

1. Una entitat social 

Participeu en les activitats després d’acreditar-vos al nostre web 

2. Un equipament cultural 

Obriu les portes del vostre teatre, auditori, museu o festival reservant el 2% 

de l’aforament de temporada 

3. Un professional de l’acció social i educativa 

Informeu-vos sobre els programes formatius d’Educa amb l’Art, els recursos 

en xarxa o el registre del vostre centre social 

4. Una empresa 

Contacteu amb nosaltres per informar-vos sobre el mecenatge amb 

compromís social 

5. Un mitjà de comunicació 

Doneu-nos suport i ajudeu-nos a difondre el projecte 

6. Un voluntari 

Doneu a conèixer el programa i obriu la porta a la inclusió a persones ateses 

en centres, residències, associacions... 

 

 

 

 

 

 



 
 

Breu història 

Apropa Cultura és una iniciativa nascuda a l’Auditori la temporada 2006/2007 sota el 

nom L'Auditori Apropa amb el suport dels departaments de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per donar resposta a l'interès i la 

demanda de determinats grups socials per assistir a concerts programats pel Servei 

Educatiu de L'Auditori. Aquestes peticions van resultar ser la punta de l'iceberg d'una 

demanda social real i creixent. L’èxit del programa dona naixement a Apropa Cultura la 

temporada 2010/2011 amb la participació de L’Auditori, el Teatre Nacional de 

Catalunya, el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure i el suport de la Diputació de 

Barcelona. A partir de la temporada 2012/13 comença l’expansió territorial i nous 

equipaments d’arreu de Catalunya s’adhereixen a la xarxa, i un any més tard, gràcies al 

suport de l’Obra Social de “la Caixa”, els museus comencen a oferir la seva 

programació a l’Apropa Cultura fins arribar a la xarxa Apropa Cultura que a l’octubre 

del 2016 està formada per 63 teatres, auditoris, festivals i museus.  

Apropa Cultura és la unió d'esforços dels equipaments culturals (teatres, auditoris, 

festivals i museus) de Catalunya. Actualment  ja són 63 els que en formen part. El 

programa s’adreça a entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en 

risc d’exclusió social, tant en àmbits preventius com d’intervenció directa. Apropa 

Cultura els connecta amb els teatres, auditoris, museus i festivals d’arreu de Catalunya 

per convertir la cultura en un fet habitual i rellevant també per a les persones més 

vulnerables. Els equipaments culturals reserven per a ells el 2% del seu aforament de 

temporada a un preu de 3€ i ofereixen visites i activitats adaptades. A més, Apropa 

Cultura ofereix formació i assessorament en accessibilitat als equipaments culturals 

per atendre millor les necessitats d’aquestes persones. 

Actualment, compta amb el suport econòmic del Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Drets 

Socials i l’Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea de 

Benestar i Ciutadania i l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i de l’Obra Social 

“la Caixa”. En paral·lel, Apropa Cultura compta amb el suport de cada equipament 

adscrit que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la sostenibilitat del 

programa. 

El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals 

facilitant la incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la 

Xarxa. Apropa Cultura és un programa obert a la participació dels equipaments i 

promotors culturals que vulguin col·laborar en oferir la seva programació al sector 

social del seu entorn. 

Més informació a http://www.apropacultura.cat 

Contacte de Premsa:  Núria Font  |  626055478 | premsa@apropacultura.cat 

http://www.apropacultura.cat/
mailto:sgainza@auditori.cat


 
 

  



 
 

 

Annex 
Llistat d’activitats per equipaments 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

 

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 risc 

d’exclusió. Des de fa 5 anys, també programa espectacles amb diversitat a l’escenari. 

Més de 6.500 persones en risc d’exclusió i de l’àmbit de la salut van passar per L’Auditori la 

temporada 2015-16. 

 
Què us trobareu durant 
la Setmana Apropa 
Cultura 

 
- Assaig del Cor Apropa Cultura. Divendres 21 d’octubre a les 

18h a la Sala 4 
- Vine a cantar amb els Beatles! Dilluns 24 i dimarts 25 d’octubre 

a les 10.30h. Assistència de col·lectius de Salut Mental i 
Discapacitat intel·lectual. 

- Un matí d’orquestra. Dimarts 25 d’octubre a les 11h. Activitat 
musical participativa amb col·lectius afectats d’Alzheimer. 

- OBC – Lobgesang de Mendelssohn.  Dissabte 29 d’octubre a les 
19h i diumenge 30 d’octubre a les 11h. Assistència de col·lectius 
de Gent gran, Discapacitat intel·lectual, Salut Mental, Malalties 
cròniques i Immigració. 
 

 
Activitats habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
- Assistència als concerts de la temporada de l’OBC, Banda 

Municipal de Barcelona, Cambra, Antiga, Moderna, Educatiu, 
Familiar. 

- Un matí d’orquestra: activitat participativa per a col·lectius 
amb discapacitat intel·lectual i per a col·lectius de persones 
amb Alzheimer.  

- Et Toca a Tu: Producció i concert d’obres encàrrec amb 
col·lectius en risc d’exclusió, destinades a públic general 
(09/06/17). 

- Educa amb l’Art: sessió formativa de música adreçada a 
professionals de l’acció social (25/02/17) 
 

 
Altres informacions 
d’interès 

 
L’Auditori celebrarà el 24 d’octubre a les 19h l’acte de celebració 
del 10è aniversari d’Apropa Cultura.  

 
Contacte de premsa 

 
Lisi Andrés Palacios 
Responsable de premsa  
tel. +34 932479300 (ext. 363)  
email: Premsa@auditori.cat   
 

 

mailto:Premsa@auditori.cat


 
 

 
El Teatre Lliure és un dels equipaments culturals fundadors d’Apropa Cultura. Des del principi 

ha ofert la seva programació habitual als col·lectius socials.  A partir de la temporada 2011-12 

inicia la formació de l’Educa amb l’Art d’Apropa Cultura dissenyant formacions de teatre 

adreçades a professionals de l’acció social.  

Durant la temporada 2015/16 han gaudit dels espectacles del Teatre Lliure 1.002 persones.  

  

 
Cruïlla amb una 
entiat social 
 

 
Cruïlla amb el Centre Club social Aixec (Col·lectiu: Salut Mental) 
Els usuaris del Club Social Aixec aniran el divendres 28 al matí a fer una 
visita al Teatre Lliure de Montjuïc. A la tarda treballadors del Lliure 
assistiran a un taller de teatre del Club Social Aixec. Més endavant, el 
diumenge 30 d’octubre els usuaris del Club Social de nou visitaran el 
Lliure, aquesta vegada assistiran a un assaig amb públic de “Revolta de 
Bruixes” per finalitzar amb una xerrada amb el director de l’obra, en Juan 
Carlos Martel. 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Assistència dels diferents col·lectius a les funcions de tots als espectacles 
de la temporada a un preu màxim de 3 euros. El divendres 28 d’octubre a 
les 20.30h col·lectius de Salut Mental i Dona gaudiran de l’espectacle In 
memoriam. La quinta del biberó. 
Un cop a la temporada, disseny i organització d’una sessió Educa amb 
l’Art: formació de teatre adreçada a educadors socials i professionals de 
l’acció social (22/04/2017).   
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Begoña Barrena 
Càrrec: responsable de premsa 
Telèfon: 932 892 771 (ext.211) 
Email: bbarrena@teatrelliure.com 
 

 

 

  

mailto:bbarrena@teatrelliure.com


 
 

 
 

El Teatre Nacional de Catalunya és un dels quatre equipaments culturals fundadors d’Apropa 

Cultura, des de la temporada 2010-2011.  Des dels seus inicis en el projecte fins l’actualitat, el 

TNC ha acollit més de 10.000 persones en risc d’exclusió i de l’àmbit de la salut.  

 

Cruïlla amb una 
entitat social 

Dimecres 26 d’octubre a les 16.15h una associació de joves vinculada al 
col·lectiu Apropa Cultura assistirà a l’espectacle Celestina, de Fernando 
de Rojas i amb direcció de José Luis Gómez.  
Prèviament, el grup convidat treballarà l’obra amb diferents 
professionals del Teatre i analitzaran l’escenografia d’aquest espectacle 
de la Sala Gran. 
 

  
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 
 

Dissabte 22 d’octubre Formació de teatre i emocions Educa amb l’Art 
amb Pax Dettoni. 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Ofereix la programació habitual del teatre a tots els col·lectius socials a 
un preu màxim de 3 euros i també ha dissenyat sessions del curs Educa 
amb l’Art d’Apropa Cultura, formacions adreçades a professionals de 
l’acció social.  El dimecres 26 i dijous 27 d’octubre gaudiran de 
l’espectacle la Celestina grups de col·lectius de Dona, Gent Gran, 
Immigració, Salut Mental i Infància i adolescència.  
 

 
Altres 
informacions 
d’interès 

 

El Teatre Nacional de Catalunya, dins del seu Projecte Social,  vol ser un 

teatre obert a tota la ciutadania, i per això, més enllà de les 

iniciatives teatrals de caire social d’aquesta temporada, Llull a la 

Ciutat Nova i A cor obert (Un viatge coral a l’interior de Descabelladas), el 

TNC treballa amb diverses entitats amb l’afany de facilitar l’accés a la 

cultura a col·lectius que, per raons socials o econòmiques, tenen 

dificultats per accedir-hi i de fer del teatre una experiència 

normalitzadora i d’inclusió social. 

 

https://www.tnc.cat/ca/llull-a-la-ciutat-nova
https://www.tnc.cat/ca/llull-a-la-ciutat-nova
https://www.tnc.cat/ca/a-cor-obert


 
 

Programes Socioeducatius del TNC: 

 Apropa Cultura 

 Deslimita’m! 

 El TNC amb la marató de TV3 

 Fundació Èxit 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom:  Esther Vendrell Gené 
Càrrec: Premsa 
Telèfon: 93 306 57 00 ext. 680 
Email: evendrell@tnc.cat 
 

  

mailto:evendrell@tnc.cat


 
 

 
 

El Mercat de les Flors va ser un dels equipaments fundadors d’Apropa Cultura. Des dels inicis, 

ofereixen els seus espectacles als col·lectius socials per apropar la dansa. A més, participen del 

curs Educa amb l’Art amb Apropa Cultura, oferint formacions de dansa a professionals de 

l’acció social per tal de fer present la dansa en el dia a dia dels centres socials.  

 

La temporada 2015/16 han gaudit dels seus espectacles 541 persones. 

 
 
Cruïlla amb una 
entitat social 

El dilluns 31 d’octubre la bailaora i coreògrafa de flamenc Maria Pagés 
donarà una formació de dansa a un grup de persones amb discapacitat 
intel·lectual del Centre Ocupacional 1981 i La Marina de la Fundació 
Asproseat. Més endavant, els treballadors del Mercat de les Flors 
visitaran els centres per conèixer la seva activitat. 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
El Mercat de les Flors ofereix els espectacles de la temporada al 
col·lectius socials.  
A més, ofereix formacions de dansa adreçades a professionals de l’acció 
social dins del curs Educa amb l’Art.  Aquesta temporada tindrà lloc el 19 
de novembre i s’organitzarà en col·laboració amb l’Ateneu 9barris. 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Mercè Ros 
Càrrec: Cap de premsa 
Telèfon: 93 256 26 00 
Email: mros@mercatflors.cat 
 

  

mailto:mros@mercatflors.cat


 
 

 
El Palau de la Música Catalana entra a formar part d’Apropa Cultura la temporada 2011/12, 

oferint als col·lectius socials la seva programació habitual a totes les sales de l’equipament a un 

preu màxim de 3 euros. 

A més, des de l’any 2015 proposa als grups gaudir de visites guiades a l’edifici del Palau de la 

Música. Aquestes visites són compartides amb el públic general que vol visitar l’edifici 

resultant una experiència d’inclusió.  

Un total de 1.870 persones han passat pel Palau de la Música durant la temporada 15/16, 

gaudint dels concerts (1.806) i a través de les visites guiades (64).  

El Palau de la Música també participa al curs de formació d’Apropa Cultura anomenat Educa 

amb l’Art: des de la temporada 2011/12 ofereix formacions de música coral a professionals de 

l’acció social i educativa.  

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 
 

 
Un grup del centre Equipament Nou Barris de Creu Roja el dilluns 24 
d’octubre a les 12.30h farà una visita guiada al Palau de la Música.  
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
El Palau de la Música ofereix la seva programació habitual de concerts. 
També proposa als col·lectius de conèixer el Palau a través de visites 
guiades als diferents espais. 
 
Dissenya formacions de música coral dins de les formacions Educa amb 
l’Art adreçada a professionals de l’acció social. 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Judith Pi 
Càrrec: Directora de Comunicació 
Telèfon: 681 21 33 63 
Email: jpi@palaumusica.cat 
 

 

 

 

  

mailto:jpi@palaumusica.cat


 
 

 
 

El Grup Focus participa amb els seus quatre teatres: Condal, Goya, Romea i La Villarroel i 

ofereix la seva programació habitual d’espectacles. Aquest és el tercer any que participa amb 

la iniciativa. Des que Focus participa en aquest programa s’han ofert 10.557 places. Durant la 

temporada 15/16 s’han registrat 2.171 assistències a espectacles del Grup Focus a través del 

programa. 

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
S’ofereixen els espectacles programats durant tota la temporada teatral: 

 La Villarroel: La Treva 

 Teatre Romea: El filosofo declara 
 

Tots els espectacles s’ofereixen als diferents col·lectius d’Apropa Cultura. 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Per aquest primer trimestre els usuaris poden escollir espectacles entre:  
- La Villarroel: La Treva 
- La Villarroel: Othelo 
- Teatre Condal: Caiguts del cel 
- Teatre Romea: El padre 
- Teatre Romea: El filosofo declara 
- Teatre Condal: Avui no sopem 

 

 
Altres 
informacions 
d’interès 

 
El Grup Focus treballa conjuntament amb Teatro Accesible per oferir 
funcions dels espectacles programats amb subtítols i àudio descripció. 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Anna Casasayas 
Càrrec: Cap de comunicació 
Telèfon: 93 485 13 77 
Email: acasasayas@publispec.com 
 

  

mailto:acasasayas@publispec.com


 
 

 
 

El Gran Teatre del Liceu es va adherir al programa Apropa Cultura la temporada 2015/16 per 

apropar l’òpera a col·lectius en risc d’exclusió social.  La nostra oferta contempla per la 

temporada  2016/17 un total de 3.428 localitats per assistir a espectacles i un mínim de 50 

visites que inclouen l’activitat ‘Entra dins del Liceu’ i l’Òpera una emoció’. 

 

Què us trobareu durant 
la Setmana Apropa 
Cultura 

Visites guiades als espais públics del Liceu. 
 
Activitat Entra dins del Liceu: visita als espais públics del Liceu i 
assistència a un fragment d’un assaig a la sala orquestra o sala del 
cor. 
  

 
Activitats habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
El Liceu ofereix localitats dels espectacles de la programació 
habitual de la seva temporada a un preu màxim de 3 euros. 
També ofereix visites guiades a l’edifici. Aquesta temporada 
ofereix les següents localitats per als espectacles:  
 
Òperes: 1.418 localitats.  
La flauta màgica, Macbeth; Le Nozze, Elektra, Werther, Quartett, 
Teuzzone, Thaïs, Rigoletto, La fille du regiment, Don Giovanni, Il 
Trovatore i La vídua alegre. En aquest recompte s’inclouen 
l’assistència a assajos generals que conformen un total de 500 
entrades. 
 
Dansa: 198 localitats.  
Ballet Julio Bocca, IT Dansa i Ballet Preljolacj. 
 
Concerts: 268 localitats.  
Concert Dimitri Hvorostovsky , Recital Simon Keenlyside, Rèquiem 
de Mozart, Els Pastorets, Recital Sondra Radvanosvky, Concurs 
Viñas (prova i concert final), Concert Gregory Kunde, Cicle 
Txaikovski i Concert Joyce Didonato. 
 
Petit Liceu (familiar i escolar): 1.544 localitats.  
Aria Kadabra, El Superbarber de Sevilla, La Casa Flotant, IT Dansa, 
La Petita Flauta Màgica, Guillem Tell, Els Músics de Bremen, l’Ocell 
Prodigiós. 
Visites: Mínim de 50 visites que inclouen les activitats Entra dins 
del Liceu i l’Òpera una emoció 
 

  



 
 

Altres informacions 
d’interès 

Educa en l’art:  al Liceu tindrà lloc al proper mes de març una de 
les formacions a educadors socials que acompanyen els grups que 
vénen al Liceu a través de l’Apropa Cultura (18/03/17). 
 

 
Contacte de premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Martin Zaragüeta 
Càrrec: Premsa  
Telèfon: 93 485 86 42  
Email: martin.zaragueta@liceubarcelona.cat 

 

mailto:martin.zaragueta@liceubarcelona.cat


 
 

 

L’Obra Social “la Caixa” forma part d’Apropa Cultura des de 2013 amb un total de 6.997 

beneficiaris. 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. 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
CaixaForum Barcelona: 

 Visites comentades a les exposicions Philippe Halsman. Sorprèn-
me! i Modernisme-modernitat. Horari a convenir 

 Bitàcola, un quadern musical (dissabte 29/10, 18h i diumenge 
30/10, 12 h); Temporada Musical: Ensemble Dialoghi. El clarinet 
d'amore (diumenge 30/10, 19 h). Reservem 20 localitats per a 
cada sessió. 

CaixaForum Tarragona: 

 Conferència - Cicle: Converses sobre el passat mirant al futur: El 
clima sempre ha anat canviant i ens n’hem sortit  

 Cinema - Cicle: Shakespeare Lives: Maxine Peake Hamlet i 
Shakespeare shorts 

 Taller familiar: Deixalles mutants 
CaixaForum Girona: 

 Visites comentades adaptades a les necessitats dels usuaris a 
l’exposició ‘Gèesi. Sebastiao Salgado’. Horari a convenir 

 Visita-taller adaptades a les necessitats dels usuaris a l’Accés 
directe Paisatges tòxics  

CaixaForum Lleida: 

 Visites comentades adreçades a col·lectius diversos a l’exposició 
Sorolla. Apunts a la sorra. Horari a convenir. 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
Visites guiades a les exposicions, activitats familiars, concerts i 
espectacles, així com en la resta d’activitats adreçades al públic general: 
conferències, projeccions.  

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Ariadna Puig 
Càrrec: Responsable de la comunicació de programes socio-culturals de 
l’Obra Social “la Caixa” 
Telèfon: 626 282 905 y 93 404 40 95 
Email: apuig@fundaciolacaixa.org 
 

 

mailto:apuig@fundaciolacaixa.org


 
 

 

CosmoCaixa forma part de la xarxa Apropa Cultura des d’abril del 2016. Des de llavors hem 
acollit 73 visites i un total de 1.095 beneficiaris. 
 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 
 

 
Visites al Museu i Planetari en horaris a convenir (laborables) 
Caps de setmana oferta d’activitats generals segons disponibilitat 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
Visita guiada o lliure al Museu + Planetari i visites adaptades si ho 
requereix el col·lectiu. Totes les activitats s’ofereixen de forma gratuïta 
per tots aquests col·lectius 
 

 
Altres informacions 
d’interès 

 
Cosmocaixa ja va participar  a la jornada de Presentació d’activitats pels  
professionals realitzada el 16 de febrer de 2016. Es va presentar la 
nostra oferta d’activitats per primer cop el  31 de maig  de 2016 
presentació que es va realitzar  a CaixaForum. 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Lourdes Piqueras 
Càrrec: Responsable de la comunicació de programes socio-culturals de 
l’Obra Social “la Caixa” 
Telèfon: 626 282 905 y 93 404 40 95 
Email: apuig@fundaciolacaixa.org 
 

 

  

mailto:apuig@fundaciolacaixa.org


 
 

 
 
El Museu Nacional té una llarga trajectòria en l'àmbit social, amb una especial dedicació a 

persones amb discapacitat intel·lectual. La incorporació a Apropa Cultura el mes d'octubre de 

2013 ha suposat un increment tant d'entitats interessades en la programació com d'assistents. 

Durant el primer any, es va duplicar el nombre d'assistents, amb un alt percentatge de centres 

que feien la seva primera visita al museu. Durant els tres anys que fa que formem part del 

programa, més de 3.700 persones han gaudit del museu. 

  
Durant la temporada 2015/16 han assistit 1.219 persones. 
  

  
  
  
 
 
 

  

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
- Visites comentades a la col·lecció per a col·lectius en risc d'exclusió   
- Visita comentada a l'exposició temporal en curs 
- Tallers familiars inclusius i per a infants en risc d'exclusió social   
- Els enigmes del Museu Nacional: S'ha pintat un crim i El robatori del 
bestiari 
- Retrat i Autoretrat: visita-taller per a persones amb discapacitat 
cognitiva i gent gran 

 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Charo Canal 
Càrrec: Responsable de l’oficina de premsa 
Telèfon: 93 622 03 60 
Email: charo.canal@museunacional.cat 
 

mailto:charo.canal@museunacional.cat


 
 

 
Adherida a Apropa Cultura des del setembre del 2013, la Fundació Joan Miró va rebre 325 

usuaris d’Apropa l’any 2014 i 744 l’any 2015. En el que portem de 2016 n’han gaudit 602 

usuaris. 

 

 
Cruïlla amb una 
entitat social 
 

 
L’equip de la Fundació participarà en un projecte de coneixement i 
correspondències amb Susoespai creació i salut mental, impulsat per 
Fina Alert al Poblesec. Durant la Setmana Apropa Cultura, un grup 
d’usuaris de Susoespai visitarà l’exposició La ficció és una realitat per 
succeir d’Ana Garcia-Pineda a l’Espai 13.  
El mes de novembre també visitaran l’exposició temporal Fi de partida: 
Duchamp, els escacs i les avantguardes. Aquestes visites seran l’inici del 
projecte Correspondències: un joc i una excusa literària per crear una 
única constel·lació vital a partir de les experiències i emocions dels 
usuaris de Susoespai i dels treballadors de la Fundació Joan Miró. El 
projecte conclourà el mes de desembre, amb la visita de l’equip de la 
Fundació a Susoespai. 

 
 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
Dimarts 25.10.2016 a les 18 h  
Visita per a persones cegues a l’exposició La ficció és una realitat per 
succeir d’Ana Garcia-Pineda a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró. 
L’artista, que presenta una proposta on el dibuix, el text i l’àudio es 
combinen amb humor per crear universos paral·lels, conduirà la visita, 
per la que ha preparat un dels dibuixos de la peça Iguals en relleu i la 
reproducció d’una de les escultures de l’obra Cos. La mostra forma part 
del cicle Peu a fora. Expedicions i diàspores comissariat per Jordi Antas. 
  

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
La Fundació ofereix visites per a tot tipus de col·lectiu.  
A més, de manera específica ofereix visites guiades a col·lectius amb 
discapacitat visual: La Fundació. Un edifici mediterrani; Joan Miró. 
Planxes i gravats; Joan Miró. Pintures i signes; i Joan Miró. Escultura i 
objecte.  
Els col·lectius amb discapacitat auditiva també poden accedir a visites 
comentades en llengua de signes.  
Miró en conversa és una nova visita taller dissenyada específicament 
pels col·lectius Apropa. L’activitat inclou una passejada dialogada per la 
Col·lecció i un taller de pintura. 
Durant el curs, alguns espectacles familiars programats s'ofereixen amb 
intèrpret en la llengua de signes. Són activitats inclusives. 
La Fundació Joan Miró també dissenya  cada temporada una formació 



 
 

Educa amb l’Art. Aquesta temporada, en col·laboració amb el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya tindrà lloc el 6 de maig de 2017.  

 
Altres 
informacions 
d’interès 

 
En el projecte de Josep Lluís Sert de la Fundació Joan Miró ja es va 
preveure l’accés a la primera planta a través d’una rampa. Tot els espais 
són accessibles. L’any 1985 la Fundació va fer la primera experiència per 
acostar l’obra mironiana a persones cegues i discapacitades. La Fundació 
continua treballant perquè tots els visitants puguin gaudir de 
l’experiència artística, posant a l’abast del públic espais de consulta 
accessibles amb lupes per a persones amb baixa visió; visites 
comentades per a persones amb discapacitat visual; visites a les 
exposicions i espectacles infantils amb servei de traducció-interpretació 
de la llengua de signes; bucle magnètic als punts d’informació, l’auditori i 
les audioguies... 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Elena Febrero i Amanda Bassa 
Càrrec: Premsa Fundació Joan Miró 
Telèfon: 934 439 070 
Email: press@fmirobcn.org  
 

 

  

mailto:press@fmirobcn.org


 
 

 

El Museu Picasso de Barcelona forma part d’Apropa Cultura des de la temporada 2013/14.  

Participen al programa oferint visites dinamitzades, comentades i proposant tallers de creació 

artística adaptats a les necessitats de cada col·lectiu. També dissenya formacions d’arts visuals 

adreçades a professionals de l’acció social dins del curs Educa amb l’Art.  

Durant la temporada 2015/16 han visitat el museu 602 persones.  

 
Cruïlla amb una 
entitat social 
 

 
Cruïlla Apropa Cultura amb la Fundació TEAS de persones amb 
discapacitat intel·lectual.  
 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa? 
 

 
El dijous 27 d’octubre Unitat d'Hospitalització i Rehabilitació 
Psiquiàtrica Penitenciària Brians 2 farà una visita lliure a la col·lecció 
permanent del Museu Picasso.  
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a traves 
d’Apropa Cultura 

 
Ofereix visites dinamitzades i comentades a la col·lecció permanent dl 
Museu Picasso.  
Organitza tallers d’arts visuals adreçades a tots els col·lectius.  
Dissenya sessions de formació d’arts visuals dins del curs Educa amb 
l’Art.  
 

 
Altres informacions 
d’interès 

 
Considerem  important destacar la nostre manera de treballar, la 
relació que establim entre visitant (usuari) i educador. 
Totes les activitats de les proposades mitjançant Apropa cultura 
comporten una visita a les sales del Museu per observar l’obra d’art 
de Picasso. Durant aquesta el nostre educador/a realitza una tasca de 
moderador d’un debat, on participen totes les persones del grup 
visitant, fent que les observacions, interessos i apreciacions de tot el 
grup facilitin la consolidació, d’una manera activa i creativa, dels 
aprenentatges construïts conjuntament pel grup 
 

 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

 
Nom: Anna Bru de Sala 
Càrrec: Responsable de Premsa i Comunicació 
Telèfon: 93 2563026 
Email: abru@bcn.cat 

mailto:abru@bcn.cat


 
 

 
 

El CCCB es va incorporar al programa Apropa Cultura l’any 2013 amb un ampli ventall de visites 

lliures, comentades, tallers i itineraris urbans als col·lectius socials. A més, ofereix les activitats 

incloses dins del Programa Alzheimer del CCCB.  Durant la temporada 2015/16 s’han fet 1.146 

visites al CCCB través d’Apropa Cultura.  

 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Visites comentades a l’exposició ‘La màquina de pensar. Ramon Llull i 
l’ars combinatoria’. 
 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Visites lliures i comentades a les exposicions.  
Tallers participatius relacionats amb les exposicions.  
Visites dinamitzades a les exposicions per a malalts d’Alzheimer, els 
seus familiars i cuidadors 
 

 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

 
Nom: Mònica Muñoz-Castanyer 
Càrrec: Cap de Premsa 
Telèfon: 933064123/ 606 449 921 
Email: premsa@cccb.org  
 

 

  

mailto:premsa@cccb.org


 
 

 
 

 

El MACBA es va incorporar al programa Apropa l’any 2013, des d’ençà s’ha produït un augment 

constant dels usuaris Apropa i, especialment, des de l’any passat en què es va dedicar un dels 

programes estables del museu, MACBA ES VIU, a dansa integrada.  

Enguany, donada la bona rebuda d’aquesta iniciativa, repetim proposta 

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
Dissabte 29 d’octubre a les 19h 
L’espectacle La Tribu Inefable, que és una sessió del programa ‘MACBA es 
viu’ de dansa integrada.  
Es tracta d’un grup de dansa integrat per joves amb i sense diversitat 
funcional que s’incorpora a l’Orquestra Integrada, un projecte 
d’ARTransforma que aglutina joves músics diversos en un procés creatiu 
conjunt.  
 
El grup ha treballat amb el coreògraf Jordi Cortés i amb els músics Santi 
Carcasona i Queralt Prats, en un procés que fomenta la trobada, el 
compartir, la inclusió, la creativitat individual i grupal, i explora els vincles 
entre les persones i les arts, posant l’èmfasi en el vincle entre música i 
moviment.  
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
El MACBA ofereix visites dinamitzades a la seva Col·lecció i/o a les 
exposicions temporals en curs, adaptades en cada cas al col·lectiu al qual 
van adreçades, visites Expressart.  
Museu portàtil, visita lliure a les seves instal·lacions i ofereix les activitats 
familiars dins el programa MACBA en família. 
 

 
Altres 
informacions 
d’interès 

 
El MACBA suggereix programes educatius integradors que incorporen 
recursos adaptats a la diversitat d’usuaris.  
També posa al servei del públic un equip permanent d’educadors que pot 
atendre i acompanyar el visitant per les sales d’exposició. 
El MACBA està compromès amb el foment de la cultura. Per aquest 
motiu, entén que l'accessibilitat és un dret fonamental de les persones. 
 
La inclusió del concepte d’accessibilitat en les dinàmiques de treball del 
Museu serveix per ampliar el nombre de persones que poden treure el 



 
 

màxim profit de la visita i gaudir de l'experiència artística. 
 
http://www.macba.cat/ca/accessibilitat  
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Mireia Collado 
Càrrec: Responsable de premsa 
Telèfon: 93 418 47 17 
Email: press@macba.cat 
 

 

  

http://www.macba.cat/ca/accessibilitat
mailto:press@macba.cat


 
 

 
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 2015/16 han gaudit de les visites i activitats del museu 693 persones.  

 

 
Cruïlla amb una 
entitat social 
 

 
Cruïlla Apropa Cultura amb la Residència i Centre de dia Lesc Corts del 
col·lectiu gent gran. El dimarts 25 la Residència visitarà el Museu i el 
divendres 28 el personal del museu visitarà la Residència i assistirà al 
taller d’acordió. 
 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
Voleu tocar el gamelan? Taller d’experimentació sonora amb el gamelan 
del Museu 
 
Vine a conèixer el Petit Orpheus. Visita guiada diumenges familiars 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’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.  
 
Aquesta temporada s’ofereixen les següents activitats:  
 
El Petit Orpheus, visita lliure a l’exposició permanent del Museu 
Vine a trobar el teu instrument amic, visita dinamitzada 
Viatja amb el Petit Orpheus, visita dinamitzada 
Vine a conèixer el Petit Orpheus Visita guiada diumenges familiars 
Voleu tocar el gamelan? Taller d’experimentació sonora amb el gamelan 
del Museu 
Un món de rítmes, Visita+taller de construcció 
Bufamón, Visita+taller de construcció 
Visita lliure al Museu de la Música 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Eulàlia Vilardell 
Càrrec: Responsable Activitats Educatives Museu de la Música 
Telèfon: 932563662 
Email: evilardell@auditori.cat 
 

mailto:evilardell@auditori.cat


 
 

 

 
Atrium Viladecans va entrar a formar part d’Apropa Cultura la temporada 2011/12.. 

 

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
Durant la setmana diferents grups assistiran als espectacles d’Atrium: 
 

- 28/10 21h Des-Hábitat. Vaivén Circo 
- 29/10 18h La Rateta que escombrava l’escaleta. Espectacle 

infantil. Festuc Teatre 

 
 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
Garanteixen a Apropa Cultura un nombre mínim de places a un preu 
màxim de 3 euros de  tots els espectacles de la seva programació 

 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Sergio Rodríguez  
Càrrec: Comunicació 
Email: srodriguezh@viqual.cat 
 

 

  

mailto:srodriguezh@viqual.cat


 
 

 
 

 

L’Atlàntida, forma part del programa: Apropa Cultura des de la seva inauguració. Gràcies 

aquest programa, durant els sis primers anys de vida de l’equipament, més de 500 persones en 

situació de risc d’exclusió social provinents de tot el territori català, han pogut gaudir de la 

programació d’aquest emblemàtic equipament. 

 

 
Cruïlla amb un 
centre social 
 

 
El dimecres 26 els treballadors de l’Atlàntida faran una visita als diferents 
centre de l’Associació Sant Tomàs i participaran en una activitat que 
estan preparant. El dijous 27 els usuaris de Sant Tomàs visitaran 
l’Atlàntida per dins, com no l’havien vist mai! . Seguidament hi haurà un 
petit aperitiu. 
 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
Dijous 27 d’octubre: Un grup de treballadors de L’Atlàntida visitarem 
algun dels tallers de Sant Tomàs i les instal.lacions del centre de 
Calldetenes.  
 
Divendres 28 d’octubre: La tempesta de Shakespeare (hi assistirà un 
col·lectiu de salut mental: CET El Merma) 
 
Diumenge 30 d’octubre: Caiguts del Cel (hi assistirà un col·lectiu de 
discapacitat intel.lectual: Fundació Privada Calandra) 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Assistència a tota mena d’espectacles d’arts escèniques i música. Des de 
teatre, òpera, dansa, circ, concerts simfònics, espectacles 
interdisciplinars, musicals, monòlegs, espectacles per a públic familiar 
etc. 

 
Altres 
informacions 
d’interès 

 
Durant aquesta temporada hem iniciat un altre projecte pilot propi (que 
complementarà Apropa Cultura) amb l’objectiu de seguir garantint a títol 
individual la igualtat d’oportunitats d’accés a la cultura i apostar per la 
cultura com a eina d’apoderament i cohesió social.  
 
 



 
 

 Butaques X tothom és el nom d’aquest nou programa d’inclusió social 
que es portarà a terme en coordinació amb l’àrea de benestar social de 
l’ajuntament de Vic i que permetrà que usuaris a títol individual puguin 
acollir-se a un preu especial (3 € per entrada) per assistir als espectacles 
de L’Atlàntida. 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Gemma Canadell 
Càrrec: Cap de comunicació i màrqueting 
Telèfon: 620 70 33 94 
Email: gemma.canadell@latlantidavic.cat 
 

 

  

mailto:gemma.canadell@latlantidavic.cat


 
 

 
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 e 3 euros per als 

col·lectius socials. Durant la temporada 2015/16 han gaudit de les seves un total de 656 

persones, un 12,48% més que l’any anterior. Els col·lectius que més vénen al Teatre-Auditori 

són: Discapacitat intel·lectual (amb 37 visites en l’any 2015), Salut mental (11 visites), Infància i 

joventut (9 visites), Dona (7 visites), Malalties cròniques (5 visites), Gent gran (1 visita) i 

Pobresa (1 visita). 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
A partir del 24 d’octubre tenim dues propostes OFF Teatre-Auditori: 

- Dilluns 24 octubre, 20h Gaziel, Shakespeare & Cervantes- Lectura 
amb motiu 400 aniversari de la motiu de la seva mort 

- Dijous 27 octubre, 21h Una hora de dansa (dansa contemporània 
i teatre-dansa)  

- 28 octubre, 18h Assaig obert Dutch National Ballet Junior 
Company  

- 28 octubre, 21h Espectacle Dutch National Ballet Junior Company 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
Assistència a espectacles i concerts. S'organitzen visites guiades i 
trobades amb els artistes abans o després de la funció. 
 
 

 
Altres 
informacions 
d’interès 

 
Posem a disposició d’APROPA 34 espectacles referents a la temporada de 
setembre 2016 a febrer 2017: 8 espectacles de teatre, 9 concerts de 
música amplificada, 7 espectacles familiars també comptant amb la 
programació de proximitat que oferim al 
Teatre de Mira-sol, 4 concerts de música clàssica, 3 espectacles de dansa, 
1 òpera, 1 espectacle de poesia i 1 espectacle d’humor.  
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Cristina Roda 
Càrrec: Premsa i Xarxes Socials 
Telèfon: 636 93 16 48 
Email: cristinaroda@santcugat.cat 
 

mailto:cristinaroda@santcugat.cat


 
 

 
El Teatre Auditori de Granollers s’incorpora al programa Apropa Cultura al setembre de 2012. 

Durant la passada temporada 2015/2016, més de 300 espectadors en situació de risc 

d’exclusió social han pogut gaudir dels nostres espectacles. 

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
Visites guiades al Teatre Auditori per a col·lectius d’Apropa Cultura 
Teatre Auditori de Granollers.  
Taller de Musicoteràpia amb Mateo Aregay, per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, però obert a altres col·lectius d’Apropa Cultura. 
Teatre Auditori de Granollers Divendres 28 d’Octubre, a les 10 h 
Visita guiada al Teatre Auditori i salutació als actors, per a col·lectius 
d’Apropa Cultura que vinguin a l’obra de circ Las expertas. Teatre Auditori 
de Granollers. Diumenge 30 d’octubre, a les 17 h 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Habitualment, el Teatre Auditori de Granollers ofereix als col·lectius 
d’Apropa Cultura: 

- Assistència als assajos de l’Orquestra de Cambra de Granollers 
- Assistència a espectacles i concerts 
- Participació en activitats 360º, oferides al voltant de la 

programació 
 

 
Altres 
informacions 
d’interès 

 
El Teatre Auditori de Granollers també impulsa a nivell local un projecte 
de Treball comunitari (a partir de les propostes artístiques del teatre que 
inclou l’assistència al Teatre i un treball paral·lel en relació a la proposta 
artística) i el projecte Musicànim, conjuntament amb l’Orquestra de 
Cambra de Granollers, que consisteix en acostar la música a l’Hospital de 
Granollers en col·laboració amb el musico-terapeuta Mateo Aregay.  
  

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Lidia Garcia Ruiz 
Premsa del Teatre Auditori de Granollers 
Tel. 687 29 91 64 
Email: premsa@teatreauditoridegranollers.cat 
 

  

mailto:premsa@teatreauditoridegranollers.cat


 
 

 
 

El Teatre Kursaal de Manresa ha entrat a la xarxa Apropa Cultura l’any 2015. Durant la 

temporada 2015/16 han assistit 547 persones als seus espectacles.  És un dels equipaments 

culturals més importants de la Catalunya Central que va ser reinagurat l’any 2007 gràcies a 

l’impuls d’un grup de persones del teixit sociocultural de Manresa que van creure necessari un 

teatre que actués de dinamitzador social cultural i econòmic a les comarques centrals. 

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 
 

 
A l’espectacle ‘Cabaret, el musical’ del divendres 28 d’octubre a les 17h hi 
assistirà un grup de col·lectiu drogodependències. 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
El Teatre Kursaal ofereix places de la seva programació habitual 
d’espectacles als col·lectius socials a un preu màxim de 3 euros: 
  

- Espectacles de Teatre 
- Concerts de música clàssica i contemporània 
- Espectacles de Circ 

 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Rosa Clarena / Jordi Mira 
Càrrec: Responsable de prema 
Telèfon: 93 875 34 02 
Email: comunicació@mees.cat / jordimira@mees.cat 
 

 

  

mailto:comunicació@mees.cat
mailto:jordimira@mees.cat


 
 

 
 

El Centre Cultural Terrassa, compromès amb el sector social, es va incorporar al programa 

Apropa Cultura l’any 2011. En la darrera temporada, s’han beneficiat d’aquesta iniciativa 372 

espectadors que han pogut gaudir d’espectacles de dansa, circ, concerts i teatre a un preu de 3 

euros.   

 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
El Centre Cultural Terrassa ofereix localitats als col·lectius socials de la 
seva programació habitual: 

- Temporada BBVA de Dansa 

- Temporada BBVA Circ 

- Teatre 

- Concerts 

 

 
Altres 
informacions 
d’interès 
 

 
Participem amb d’altres programes en benefici a les persones en risc 
d’exclusió social, com el cas d’ALEI (Associació Local d'Entitats per a la 
Inclusió) 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Isabel Marquès  
Càrrec: Comunicació i Màrqueting 
Telèfon:  649 65 98 40 
Email: comunicacio@fundacioct.cat 
 

 

  

mailto:comunicacio@fundacioct.cat


 
 

 
 

El Festival Temporada Alta ha col·laborat des del primer moment al projecte Apropa Cultura. 

En l’edició del 2015-2016 van participar en el programa un total de 320 persones.  

 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
La Setmana Apropa Cultura coincideix de ple amb el festival, per tant hi 
haurà diversos espectacles que comptaran amb la participació de 
col.lectius vinculats a Apropa Cultura en diversos equipaments.  
 
Entre altres, veuran els espectacles Cirkopolis de Cirke Eloize al Teatre 
Municipal de Girona i El Florido Pensil –nenes-, al Teatre de Bescanó.  
 
Del total de la programació d’enguany, els col.lectius veuran 30 
espectacles diferents de diverses disciplines: teatre, música, dansa, 
familiars i cinema. 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Espectacles del festival Temporada Alta a un preu màxim de 3 euros: 

- 28 i 29/10 Cirkòpolis: assistència de col·lectius de immigració. 
- 31/10 Fairplay: assistència col·lectius d’Infància i VIH-Sida. 
- 29/10 El florido pensil-nenes: assistència de col·lectius de 

discapacitat intel·lectual. 
 
El programa d’accions socials de Temporada Alta treballa en diferents 
projectes educatius vinculats amb escoles i instituts de les comarques 
gironines i també amb col·lectius lligats al projecte Apropa Cultura. El 
principal objectiu d’aquest programa és acostar les arts escèniques a tots 
els públics i facilitar-los la participació en els espectacles i activitats que 
organitza el festival. 
  

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Eugènia Berga 
Càrrec: Premsa 
Telèfon: 972 40 20 04 
Email: eugenia@bitoproduccions.com 
 

 

  

mailto:eugenia@bitoproduccions.com


 
 

 
L’Auditori de Girona s’incorpora al projecte Apropa Cultura l’any 2011, posant a disposició de 

tots els col·lectius que formen part d’Apropa, entrades de tots els concerts de la programació 

estable de l’equipament a un preu màxim de 3 euros. Durant la temporada 2014/2015 han 

assistit fins a 475 persones a l’Auditori de Girona i 1.575 han gaudit de concerts a l’equipament 

gironí des de l’any 2011 

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
Concert de la Cobla la Principal de la Bisbal: 29 d’octubre a les 12h, que 
és el concert tradicional de Sant Narcís, que se celebra anualment per les 
Fires de Girona. 

 
- Concert del Cor Maragall: 1 de novembre a les 12h, i emmarcat 

dins la programació musical de Fires de la ciutat. 
 

- Assistència de col·lectius a diferents concerts durant la setmana 
apropa: col·lectiu d’educació especial, centre d’acollida i un 
centre assistencial 

 
- Durant la setmana Apropa Cultura, estarà ben visible la imatge 

del projecte a l’equipament i es donarà informació del mateix 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
- Assistència de diferents col·lectius als concerts de la programació 
estable a un preu de 3€ 
 
- Assistència dels col·lectius a l’oferta del programa educatiu i escolar en 
el marc de la programació “Auditori Obert” 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Natàlia Sànchez Torra 
Càrrec: Responsable Comunicació i Premsa 
Telèfon: 667 181 994 
Email: nsanchez@auditorigirona.org 
 

 

  

mailto:nsanchez@auditorigirona.org


 
 

 

 

El Teatre Municipal de Girona s’incorpora al projecte Apropa Cultura l’any 2011, oferint la seva 

programació habitual d’espectacles als col·lectius socials a un preu màxim de 3 euros. Durant 

la temporada 2015/16 han assistit 262 persones al Teatre Municipal.  

 

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
“Cirkópolis”: espectacle amb l’assistència de col·lectius de Gent Gran, 
VIH-Sida i Infància i adolescència.  Fair Play: espectacle amb assistència 
d’un grup de col·lectiu discapacitat intel·lectual. 
Al Teatre Municipal de Girona dins del festival Temporada Alta.  
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
Espectacles de la programació habitual a un preu màxim de 3 euros. 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Rafel Sànchez 
Càrrec: Àrea Cultura Alcaldia Girona 
Telèfon: 972 419  018 
Email: rsanchez@ajgirona.cat 
  

 

 

  

mailto:rsanchez@ajgirona.cat


 
 

 
 

La Sala la Planeta forma part d’Apropa Cultura des de la temporada 2011/12, moment en què 

equipaments culturals de Girona i Salt es van adherir al programa. Cada any passen per la sala 

més de 100 persones en risc d’exclusió. 

 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a 
través 
d’Apropa 
Cultura 
 

 
La Sala la Planeta ofereix espectacles de teatre de la seva programació 
regular a un preu màxim de 3 euros per als grups socials.  

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom:  Jordi Subirà 
Càrrec: premsa 
Telèfon: 972207754 
Email:  oficina@laplaneta.net 
 

 

  

mailto:oficina@laplaneta.net


 
 

 
 

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. Durant aquest període, més de 500 

persones de diferents col·lectius s’han vist afavorides del programa assistint a diferents 

espectacles.  

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 
 

 
Durant aquest període en concret  24-29 octubre no hi ha programació. 
 
 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Assistència als espectacles d’arts escèniques i música que formen part de 
la temporada estable a un preu maxim de 3 euros. 
 
 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Pilar Gonzalo 
Càrrec: premsa i comunicació 
Telèfon: 934029410 
Email: pgonzalo@l-h.cat 
 

  

mailto:pgonzalo@l-h.cat


 
 

 
La programació Artística de Sabadell és planificada i coordinada en quatre equipaments de la 

ciutat especialitzats segons les característiques de gènere. Aquest equipaments són: 

 

 Estruch, un equipament dedicat a la producció, difusió i formació artística 

contemporània. 

 Teatre Principal, acull espectacles de mitjà format de teatre de text, música de 

cambra, simfònica i dansa 

 Teatre La Faràndula, especialitzat en programació d’obres de gran format 

 LaSala, destinat a la programació d’espectacles de Teatre, música i Dansa per a públic 

familiar 

  

Els equipaments de Sabadell formen part d’Apropa Cultura des de la temporada 2014/15 

oferint la seva programació regular a un preu màxim de 3 euros. La participació de butaques 

d’Apropa Cultura als diferents Teatres de Sabadell és de 356 

  
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

Teatre la Faràndula.  
Diumenge 23 a les  17h 
Assaig General de l’Òpera ‘Don Giovanni”, de W. A. Mozart 
La  presidenta de l'entitat Mirna Lacambra  rebrà al grup d'Apropa Cultura 
al vestíbul de la Faràndula i els hi explicarà  què veuran a l'assaig. Els 
participants podran quedar-se a l'assaig del primer acte, o si ho  
consideren a tot l'assaig. Assistència d'un grup d'Apropa de 15 persones 
 
LaSala Miguel Hernàndez.  
Dilluns 24 a les 10h   
“Els perseguidors de Paraules” (teatre) 
Durada 55 minuts. Assistència d'un grup d'Apropa de 20 persones 
 
Ca l'Estruch 
Dijous 27 a les 17:30H  
Visita Guiada: Coneix l’Estruch una Fàbrica de Creació.  Recorregut per 
diferents espais de creació de la fàbrica Estruch, on els assistents podran 
conèixer i veure treballar alguns artistes residents d'arts escèniques, 
visuals i performàtiques. 
Assistència d'un grup d'Apropa de 20 persones 
 
Teatre Principal 
Dissabte 29. 17h 
El cor rebrà el grup d’Apropa Cultura sobre l'escenari i prepararan una 
cançó amb ells. L'activitat durarà com a màxim 30' 



 
 

A les 17:30 s'obriran les portes del teatre i el grup d'Apropa o ve sortirà al 
vestíbul o ocuparà els seus seients. No es crearà una activitat nova. 
L'oferta es dirigirà als grups que s'han apuntat al concert. 
  
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 

Ofereix la programació regular de concerts simfònics, música de cambra, 
teatre, Dansa, assaigs i circ dels Teatres de l’Estruch, La Faràndula, El 
Principal i La Sala 

 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Toni Morral Berenguer 
Càrrec: gestor cultural. Oficina Tècnica  
Telèfon: 97 7453150 
Email: Amorral@gmail.com 
 
 
Nom: Cesc Prat 
Càrrec: Responsable de Premsa de L’Ajuntament àmbit Cultura 
Telèfon: 93745 3110 ex: 5252 
Email: Cesc@ajsabadell.cat  
  

 

  

mailto:Amorral@gmail.com
mailto:Cesc@ajsabadell.cat


 
 

 
L’Ajuntament de Terrassa forma part d’Apropa Cultura des de l’any 2012. Participa al 

programa oferint a Apropa Cultura un nombre mínim 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 

CAET (Centre d’Arts Escèniques de Terrassa) Teatre Principal i Teatre Alegria. 

 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
S’ofereixen els espectacles de teatre i música de la programació habitual 
dels equipaments culturals de Terrassa. 
 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Isabel Marquès 
Càrrec: Responsable comunicació 
Telèfon: 93 733 81 40 
Email: imarques@fundacioct.cat 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

L’Auditori Municipal Enric Granados forma part d’Apropa Cultura des de la temporada 2012/13 

oferint un nombre mínim de places a un preu màxim de 3 euros de  tots els espectacles de la 

programació la seva programació habitual.  

Durant la temporada 2015/16 han assistit 229 persones a l’Auditori Municipal Enric Granados a 

través d’Apropa Cultura.  

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 
 

 
Concerts de temporada de tardor. Divendres, 28 d’octubre- Moreneta en 
Sou. Escolania de Montserrat, amb assistència de col·lectius de 
discapacitat intel·lectual i salult mental. 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Els usuaris d’Apropa Cultura poden assistir habitualment a: 
 

- Concerts de la temporada de l’Auditori durant tot l’any.  
Temporada Hiven-Primavera i Tardor.  
 

- També concerts familiars 
 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Anna Castells 
Càrrec:  Tècnic en Gestió Cultural 
Telèfon: 973 700639 
Email: acastells@paeria.cat 
 

 

 

 

  

mailto:acastells@paeria.cat


 
 

 
El Teatre Municipal de l’Escorxador forma part d’Apropa Cultura des de la temporada 2012/13 

oferint la seva programació habitual a un preu màxim de 3 euros per als col·lectius socials. 

 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
Els usuaris d’Apropa Cultura poden assistir habitualment a la programació 
d’espectacles del Teatre Municipal de l’Escorxador a un preu de 3 euros.  

 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Marta Salla 
Email: teatre@paeria.cat  
 

 

 

 

 

 

  

mailto:teatre@paeria.cat


 
 

 

Durant la temporada 2015/16 han gaudit dels espectacles del Teatre Municipal La Llotja de 

Lleida 294 persones de col·lectius socials.  

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 

A través del programa social Apropa Cultura, el Teatre de la Llotja destina 
una part de les localitats de la seva Programació Oficial d’espectacles, a 
un preu de 3 € per persona, als centres socials que treballen amb 
col·lectius vulnerables. 

 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Mireia Tena 
Càrrec: Responsable de Màrqueting i Comunicació 
Telèfon: 973 248925 
Email: mireia@zucarevent.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mireia@zucarevent.com


 
 

 

 
El Centre d’Art la Panera forma part d’Apropa cultura des del 2014, ofereix visites i activitats al 

col·lectius socials. A partir de la temporada 2015/16 participa al curs de formació Educa amb 

l’Art d’Apropa Cultura, oferint una formació d’arts plàstiques i visuals.  

 

Aquest any oferim un seminaris de formació per als professors d’educació especial de la ciutat 

de Lleida i província. Amb l’objectiu de treballar les exposició conjuntament  i donar eines d’art 

contemporani que puguin fer servir a les seves escoles.  Els seminaris es realitzen 

conjuntament amb el Centre de Recursos del Segrià. 

 

 
Cruïlla amb una 
entitat social 
 

 

C Escola Plaço Lleida, Aremi, EE Llar de Sant Josep, Estel de Balaguer, CEE 
Siloé ( Mollerussa) 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
El dia 25 d’octubre inaugurem els seminaris pels educadors, i durant la 
sessió treballarem conjuntament amb l’artista Martin Azua que estarà 
muntant les seves peces per la exposició Natural/Artificial.  

A partir d’aquesta visita de muntatge, començarem a treballar els 
conceptes de la exposició i possibles accions conjuntes amb els diversos 
grups d’educació inclusiva. L’artista ens situarà dintre del seu discurs 
expositiu i ens donarà eines que treballares durant properes sessions per 
apropar l’art, la natura i els instal·lacions als educadors i per tant a les 
escoles.  

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Visites guiades  

Taller en relació a les visites de les exposicions 

Seguiment del treball posterior de les visites al seus centre, escoles, o 

associacions. 

Jornades de portes obertes, per exposar els projectes que s’han realitzat 

durant el curs a partir de les visites a les exposicions 

 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Jane Marusca  
Càrrec: Premsa i comunicació  
Telèfon: 973 700 314 
Email: jmarusca@paeria.es 
 

mailto:jmarusca@paeria.es


 
 

 
 

El Teatre Principal d’Olot i la Sala el Torin d’Olot van adherir-se al programa Apropa Cultura a 

partir de la temporada 2012/13.  Des de l’any passat que ofereixen formacions adreçades a 

educadors socials dins del curs Educa amb l’Art.  

Durant la temporada 2015/16 han assistit 350 persones de col·lectius socials als equipaments 

culturals d’Olot.  

 

 
Cruïlla amb una 
entitat social 

 
Cruïlla amb Càrites Garrotxa,  a través de la programació de l’espectacle 
‘Dansem. Garrotxa’, en què participen totes les escoles de dansa de la 
ciutat. Es tracta d’un espectacle de dansa variat, en què diversos grups 
d’estils i edats diferents exposen les seves idees i creacions, i alhora, és 
una invitació a estimar i viure la justícia tot construint una societat més 
compromesa en la defensa de la dignitat i la igualtat de drets per a 
tothom.  
L’espectacle tindrà lloc el dia 9 d’octubre. 
 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
Assistència de col·lectius socials als següents espectacles: 
 

- ‘5 cèntims sobre arts escèniques i sexualitats’, amb Xavier Albertí i 
Jordi Duran. Xerrada inclosa dins l’itinerari Identitats 
ImPOSSIdBLES, que tracta la diversitat sexual i de gènere des de 
diferents punts de vista. Dijous  27 d’octubre,  a les 20h a la Sala 
La Carbonera del Teatre Principal. 
 

-  Projecció del film de terror  ‘It Folows’ , en el marc de l’activitat 
de Tots Sants Ciutat del Terror. Divendres 28 d’Octubre, a les 
22.30h al Teatre Principal d’Olot. 
 
 

- Concert de Les Amis de Georges Brassens. Dissabte 29 d’octubre a 
les 22h a la Sala Torin. 

 
 



 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
- Els usuaris d’Apropa Cultura poden assistir habitualment a un 

preu màxim de 3 euros a espectacles de la temporada habitual 
del Teatre Principal i de la Sala el Torin.  

- Master-Class per a professionals de centres i entitats socials en el 
marc del Festival de Dansa Sismògraf, el mes d’abril  

 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom:  Susanna Alsina i Rosa Rebugent 
Càrrec:  Gerent Teatre / Premsa 
Telèfon:  972 27 91 38 / 972 27 27 77 
Email:  susanna.alsina@olot.cat / rrebugent@olot.cat 
 
 

 

 

 

 

  

mailto:susanna.alsina@olot.cat
mailto:rrebugent@olot.cat


 
 

 
 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va adherir-se a l’Apropa Cultura la temporada 

2011/12, incorporant a la xarxa els equipaments del Teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal.  

Durant la temporada 2015/16 hi ha hagut 216 assistències als seus espectacles. 

 
 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 
 

 
Durant la setmana Apropa Cultura s’ofereixen com sempre els 
espectacles de la programació habitual.  
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
Espectacles de la programació d’espectacles del Teatre Cal Bolet i de 
l’Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès a un preu màxim de 3 
euros.  

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Annabel Rodríguez 
Email: arodriguez@ajvilafranca.org 
 

 

  

mailto:arodriguez@ajvilafranca.org


 
 

 
Els equipaments escènics de Vilanova i la Geltrú es van adherir al Programa Apropa l’any 2013. 

Una mitjana de 150 persones ens visiten cada temporada. 

 

 
Cruïlla amb una 
centre social 
 

 
Cruïlla amb el Centre Obert i l’Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la 
Geltrú. En la funció de l’espectacle familiar ‘The Penguins’ a l’Auditori, 
infants de 4 o 6 anys compartiran una estona de l’assaig amb els músics i 
coneixeran l’equipament.  
D’altra banda els treballadors de l’Auditori Eduard Toldrà i el Teatre 
Principal visitaran el Centre Obert i explicaran als infants quines feines hi 
fan i com funcionen els espais així com coneixeran de primera mà el seu 
funcionament. 
 

 
Què us 
trobareu 
durant la 
Setmana 
Apropa Cultura 
 

 
Tenim l’assistència de 45 persones al concert familiar ‘The Penguins’ a 
l’Auditori Eduard Toldrà, 17 persones a l’obra ‘El Rey’ i 6 persones a l’obra 
‘Dansa d’Agost’ al Teatre Principal. Els col.lectius són: infància, salut 
mental, gent gran i dona. 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a 
través 
d’Apropa 
Cultura 
 

 
Des de 2013, són més de 80 les propostes que hem ofert als col·lectius 
del programa Apropa cultura. I un miler de persones les que han gaudit 
de la música, teatre, dansa i circ en els nostre equipaments culturals. 
 
 

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament 

 
Nom:Montserrat Parrilla 
Càrrec: Departament de comunicació i premsa 
Telèfon: 938140000 ext 1048 
Email: mparrilla@vilanova.cat 
 

 

  

mailto:mparrilla@vilanova.cat


 
 

 

 

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. 

Durant la temporada 15/16 han passat pels teatres 309 persones per gaudir de la seva oferta 

cultural.   

 

 
Què us trobareu 
durant la 
Setmana Apropa 
Cultura 

 
El Florido Pensil:  25/10, assistència de dos grups de Salut Mental.  

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
Ofereixen la seva programació habitual d’espectacles a un preu màxim de 
3 euros per als grups socials.  

 

 
Contacte de 
premsa 

 
Nom: Jordi Suárez Baldrís 
Càrrec: Comunicació Ajuntament de Reus 
Telèfon: 977 010 010 Ext. 2411 
Email: jsuarez@museudereus.cat  
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament del Vendrell s’ha adherit al programa Apropa Cultura aquest 2016 amb l’objectiu 

de facilitar l’accés a la seva programació a persones que pertanyen a grups amb necessitats 

socials.  

 

  

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Teatre Àngel Guimerà: ‘Caiguts del cel.’ Divendres 28 d’octubre, a les 22 
h.  Assistència d’un grup del col·lectiu Salut Mental. 

 
 
Auditori Pau Casals: ‘Casals-Granados, units per la música i l’amistat.’ 
Diumenge 30 d’octubre, a les 12 h 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
Assistència als espectacles de la programació musical i teatral de la 
temporada 2016-17 del Teatre Àngel Guimerà i Auditori Pau Casals 
 
 

 
Altres informacions 
d’interès 

 
L’Ajuntament del Vendrell té com a missió fomentar i difondre totes 
aquelles activitats i expressions culturals que es desenvolupin en el 
marc del municipi i donar suport a iniciatives encaminades a la 
promoció de la cultura.  
 

 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

 
Nom:Àngels Rodon Tous 
Càrrec: Responsable Apropa Cultura El Vendrell  
Telèfon: 977 66 56 84 
Email: arodon@elvendrell.net 
  



 
 

 

 

Els teatres municipals de la ciutat de Badalona es varen incorporar el projecte Apropa Cultura 

el setembre de l’any 2015. 

 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 
 

 
Visita guiada pel teatre més emblemàtic de la ciutat de Badalona, el  
Teatre Zorrilla 

 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 
 

 
Assistència a la programació estable d’arts escèniques professionals a 
més dels Festival Internacional de Màgia i el Blues&Ritmes  
 
 

 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

 
Nom: Joan Oliveras i Pi 
Càrrec: Tècnic 
Telèfon: 93 384 40 22 
Email: joliveras@badalona.cat  
  


