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manifest 
Apropa Cultura
Som un programa d’inclusió social 
a través de la cultura, en el qual 
intervenen programadors culturals, 
entitats i serveis socials. Treballem 
per fer realitat el dret d’accés a la 
cultura de les persones en situació 
més vulnerable.

Reivindiquem la cultura com una 
necessitat imprescindible de la 
societat. Defensem una comunitat 
diversa i respectuosa amb les 
necessitats de les persones que la 
integren. L’experiència i la participació 
cultural ens en fan ser part.

Creiem que tots hem de contribuir a 
vèncer les injustícies socials, encara 
que no en siguem els responsables 
directes. Tenim la capacitat i el 
deure d’ajudar-nos els uns als altres. 
Per això, promovem l’educació per 
construir ponts entre l’àmbit social i el 
cultural.

Fomentem una cultura que garanteixi 
la inclusió i vetlli per la igualtat 
d’oportunitats de participació.

No volem ser un programa de captació 
de públics, ni tampoc un programa 
assistencial. Defensem una cultura
que doni prioritat a l’accés de les persones 
en situació de vulnerabilitat,
les que més ho necessiten. Creiem en 
l’efecte transformador de la cultura.

Treballem per una societat que es 
comprometi a garantir una cultura
amb tothom i per a tothom.

Perquè una cultura accessible i
inclusiva és possible!



“Els dóna un sentiment de 
pertànyer, que ells també hi són. 

Deixen de sentir-se invisibles.
(...) Amb un somriure i 

benvinguts! I que aquest somriure 
que porteu el que volem és que 

quan sortiu sigui el doble.” 

JAUME SORROCHE  
Cap de Sala Palau de la Música

el dret a la cultura,
una realitat

 
“El programa Apropa Cultura ens 

ha ajudat a fer realitat que la 
cultura sigui un dret per tothom. 
(...) Li dóna un valor humà al que 

jo estic fent cada dia.” 

IRENE CALVÍS  
Responsable projecte social  

Gran Teatre del Liceu

“Tenir gent exclosa de la 
comunitat on vius va en 

perjudici de tots, sempre. (...) 
Apropa és l’empenta amb la qual 

decidim obrir el que feiem fins 
llavors a tots aquest grups.” 

CARLOS SOMOZA  
Coordinador d’activitats educatives 

El Born CCM i Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA)



sobre Apropa Cultura
Apropa Cultura és una iniciativa de lleure cultural inclusiu per a les entitats socials. El programa
neix l’any 2006 amb la voluntat de millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat i
fomentar l’accés a la cultura i a l’oci inclusiu.

Hi ha moltes persones que, per les seves circumstàncies personals o de salut, troben dificultats 
per anar a veure una obra de teatre o una exposició. Per tal d’eliminar aquestes barreres culturals
invisibles, Apropa Cultura ha teixit una xarxa de programadors culturals, institucions i mecenes 
per fer la cultura accessible a tothom.

Gràcies a Apropa Cultura, les persones ateses per entitats i centres socials poden gaudir d’espais i
experiències úniques, amb un ampli ventall d’espectacles i activitats culturals a preus 
accessibles: espectacles de música, teatre, dansa i circ, així com exposicions.

Actualment, prop de 1.800 entitats i serveis socials de Catalunya estan registrats al programa,
gràcies al qual poden gaudir de l’oferta cultural dels més de 100 equipaments culturals —entre
teatres, auditoris, espais singulars, festivals i museus— que ofereixen la seva programació habitual
a través de la plataforma Apropa Cultura.

Apropa Cultura compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació MRW. El programa rep 
el suport del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, que facilita la incorporació de nous
equipaments culturals de Catalunya adherits a la xarxa.

Apropa Cultura agrupa teatres, auditoris, festivals, espais singulars i museus de Catalunya que
cedeixen una part de les seves localitats i activitats a un preu reduït.

A més, el programa té un compromís amb l’educació, organitza cursos en arts adreçades a
professionals de l’àmbit social i educatiu, i alhora dissenya formacions en accessibilitat i diversitat
per a professionals dels equipaments culturals

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.
• Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
• Persones amb discapacitat física en situació d’exclusió social.
• Gent gran (residències, centres de dia, programes de combatre l’aïllament i d’inclusió social).
• Persones en situació de privació de llibertat.
• Persones immigrades (programes d’acollida i d’inclusió social).
• Infància i adolescència (CRAES i centres oberts).
• Persones amb addicció.
• Persones en situació de sense llar.

Què fa?

Què és?



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

Més de 

Més de 

100

2.100

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

1.986

propostes culturals diferents a 
l’agenda de cada temporada.

més de 12 anys 
obrint portes

Assistents per àmbit 
des de 2006

59.334

46.526

28.686

22.769

10.409

10.084

9.790

8.896

6.265

6.203

3.887

2.600

1.303

Discapacitat intel·lectual

Salut mental

Gent gran

Infància i adolescència

Discapacitat física

Dona

Addiccions

Immigració

Malalties cròniques

Pobresa

Sense llar

Discapacitat sensorial

Justícia



Centres socials i equipaments 
culturals per comarca. 

Territori

Total equipaments

Barcelonès 

Vallès Occidental

Baix Llobregat  

Gironès 

Maresme 

Vallès Oriental 

Segrià 

Osona 

Bages

Baix Camp  

Garraf  

Alt Penedès

Garrotxa   

Tarragonès

960

163

159

96

81

76

67

45

41

38

31

25

24

21

Les 14 comarques amb 
més centres socials 
registrats

La premsa diu
«Una cultura accessible 
és possible.» El Periódico

«Amb el programa, més persones tenen 
l’oportunitat de viure la cultura, fomentant 
una font de felicitat molt necessària.» La 
Vanguardia

«Una iniciativa que vol eliminar fronteres 
socials i econòmiques en l’accés públic a la 
cultura.» Ara

Participants

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

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

> Assistències
Més de 216.752 experiències culturals des 
de 2006:

174.195 entrades 
a espectacles

42.557 visites 
a museus i exposicions

49
1

1

1

1

2

2

22

2

3

11
1

1

1

1

96

7

*Dades tancades en data 1 d’octubre de 2018

3 34
3

4

4



Promotors culturals de la xarxa Apropa Cultura

Gràcies al compromís de programadors 
culturals, institucions i mecenes, persones 
en situació de vulnerabilitat gaudeixen 
d’experiències úniques.



Altres equipaments i festivals també inclosos a la xarxa

Badalona
Teatre Zorrilla
Teatre Blas Infante

Balaguer
Teatre Municipal de Balaguer

Barcelona
Teatre Romea
Teatre Goya 
Teatre Condal
la Villarroel
Museu de la Música  
CaixaForum
Cosmocaixa
Anella Olímpica
Zoo de Barcelona
Park Güell
Festival Grec de Barcelona
El Born CCM
Museu Etnològic i de les Cultures del Món
Museu del Disseny
Castell de Montjuïc
Monestir de Pedralbes
Museu Frederic Marés
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)
Festival Mas i Mas
Sala Jamboree
Sala Tarantos
Festival Jardins de Pedralbes 
Festival Mil·leni

Castelldefels
Teatre Plaza Castelldefels  
Sala Margarida Xirgu

Cervera
Gran Teatre de La Passió de Cervera  
Auditori Municipal de Cervera
Paranimf de la Universitat de Cervera

Girona i Salt
Temporada Alta
Teatre Municipal de Girona
CaixaForum
Teatre de Salt

Granollers
Llevant Teatre
Casa de Cultura Sant Francesc
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Teatre Auditori Can Palots

L’Hospitalet de Llobregat
Auditori Barradas 
Teatre Joventut

Juneda
Teatre Foment de Juneda

Lleida
Audt. Mpal. Enric Granados
Teatre Mpal. de l’Escorxador 
Teatre Mpal. la Llotja de Lleida
Centre d’Art la Panera 
CaixaForum

Mataró
Teatre Monumental
Can Gassol
Centre de Creació d’Arts Escèniques

Olot
Teatre Principal
Sala el Torín

Reus
Teatre Bartrina
Teatre Fortuny

Sabadell
Teatre Principal
Teatre La Faràndula
Teatre L’Estruch
LaSala Miguel Hernández

La Seu d’Urgell
Sala de Cultura Sant Domènec

Solsona
Teatre Comarcal de Solsona

Tarragona
CaixaForum

Tàrrega
Teatre Ateneu Tàrrega
Espai Mercat

Terrassa
Teatre Alegria
Teatre Principal
Auditori Municipal de Terrassa

Torroella de Montgrí
Espai Ter

Valls
Teatre Principal 
Centre Cultural

Vendrell
Audit. l’Escola Mpal. Música Pau Casals
Auditori Pau Casals
Teatre Àngel Guimerà

Vilafranca del Penedès
Teatre Municipal Cal Bolet
Auditori Municipal

Vilanova i la Geltrú
Teatre Principal 
Auditori Eduard Toldrà



annex
Llistat d’activitats per promotor cultural 
ordenat per data d’adhesió al programa



• Un matí d’orquestra a L’Auditori (Activitat musical participativa)- 
- Dimarts 23 d’octubre a les 11.20h. Assistència d’un grup del 
col·lectiu de gent gran, Alzheimer i altres demències. 
- Dimecres 24 d’octubre a les 10.30h i a les 11.15h. Assistència de 
grups del col·lectiu de Discapacitat intel·lectual 

• Chassol 
- Diumenge 28 d’octubre a les 20.30h. Assistència de grups del 
col·lectiu d’Immigració i Discapacitat Intel·lectual.  

• Assaig del Cor Apropa Cultura 
- Divendres 26 d’octubre de 17.30h a 19.30h. Sala 4. Assaig del 
Cor Apropa Cultura, format per professionals de l’acció social 
sota la direcció de Josep Prats. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

L’Auditori és el fundador del programa Apropa Cultura. Des del 2006 ofereix la seva 
programació habitual de concerts, tallers musicals participatius i formacions musicals.
Setmanalment s’hi organitzen activitats musicals específiques per a col·lectius de 
Discapacitat intel·lectual i Alzheimer. Des de fa 8 anys, programa concerts amb diversitat a 
l’escenari.
Més de 6.300 persones en situació de vulnerabilitat i de l’àmbit de la salut van gaudir dels 
concerts de L’Auditori durant la temporada 2017/18.

• Assistència dels col·lectius socials a al programació habitual de 
la temporada de concerts.  

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

• Et Toca a Tu: concert de l’OBC en col·laboració amb entitats 
socials que treballen amb la música com a eina d’integració 
social. Enguany el concert s’integra al programa número 18 La 
Tercera de Brahms i l’Ocell de Foc.  

• Educa amb l’Art: sessió formativa de música adreçada a 
professionals de l’acció social i educativa.  

• La Banda ens Apropa: La Banda Municipal de Barcelona amb 
Apropa Cultura realitzarà aquesta temporada un cicle de concerts 
matinals entre setmana pensats per a persones grans en situació 
de dependència o risc d’exclusió social de Barcelona.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Nom:   Aleix Palau
Càrrec:  Responsable de premsa  
Telèfon:  +34 932479300 (ext. 363)
Email:   premsa@auditori.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:premsa%40auditori.cat?subject=


Assistència de col·lectius de Discapacitat intel·lectual.

• Del 25 al 28 d’octubre  
Keep on walking, Federico  
De Mark Lockyer, direcció Alice Malin 
Cia. Actors Touring Company  

• Del 25 d’octubre al 25 de novembre 
Àngels a Amèrica 
S’acosta el mil·leni / Perestroika  
De Tony Kushner 
Direcció: David Selvas 
La Kompanyia Lliure 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

El Teatre Lliure forma part d’Apropa Cultura des de l’any 2009 i ofereix la seva programació 
habitual d’espectacles teatrals, per a col•lectius en situació de vulnerabilitat. Des de l’any 
2011 també participa del programa Educa amb l’art. 

Unes 1.300 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut de més de 160 grups 
diferents van passar pel Teatre Lliure la temporada 2017-18. 

Seguint amb el compromís d’ajudar a visibilitzar tots els integrants de la nostra societat 
i conscienciar de la discriminació i desigualtat social, el Teatre Lliure va programar l’any 
passat el cicle Nosaltres-Mostra de Teatre Inclusiu, que estava format per 4 espectacles 
teatrals, 4 exposicions fotogràfiques, projeccions cinematogràfiques i xerrades a l’entorn de 
4 eixos vertebrals: persones amb diversitat funcional, persones refugiades, persones amb 
diversitat sexual i afectiva i persones sense sostre.

Assistència als espectacles de la temporada del Teatre Lliure.
Educa amb l’Art: sessió formativa de música adreçada a 
professionals de l’acció social. Aquest curs, la formació serà a càrrec 
de Jordi Prat i Coll el 24 de novembre de 2018.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Begoña Barrena 
Responsable de premsa  
932  892 770 (ext.211)
bbarrena@teatrelliure.com 

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:bbarrena%40teatrelliure.com?subject=


HOLA QUE TAL DFGDFGDFSGsdfgdv

Només una vegada, de Marta Buchaca: durant la setmana del 22 
d’octubre al 28 d’octubre de 2018, tres grups de persones amb 
problemàtica de malaltia mental assistiran a l’espectacle de la Sala 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Cruïlla amb el Centre ADSIS. El dijous 25 d’octubre, el TNC rebrà la 
visita de membres del Centre Adsis i faran una visita per diferents 
indrets del teatre: escenari de la Sala Gran, camerinos, sala de 
mobiliari, sales d’assaig, etc. A més, treballadors i treballadores del 
TNC els explicaran també els diferents oficis del teatre.

Cruïlla amb una 
entitat social

El Teatre Nacional de Catalunya és un dels quatre equipaments culturals fundadors d’Apropa 
Cultura (temporada 2010-2011). Des dels seus inicis en el projecte fins al desembre de 2018, 
el TNC haurà acollit a més de 14.000 persones que pertanyen als col•lectius Apropa.

El TNC ofereix la programació habitual del teatre a tots els col•lectius 
socials a un preu de 3 € i 10€.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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

Contacte de premsa 
a l’equipament

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, el 
TNC treballa amb més de 200 col•lectius socials 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. Programes 
Socioeducatius del TNC:

• Apropa Cultura
• Deslimita’m!
• Fundació Èxit
• Escoles Tàndem
• Servei Educatiu del TNC

Altres informacions 
d’interès 

mailto:evendrell%40tnc.cat?subject=


• Flip Book, 24 i 25 d’octubre. 

• 20 ballarins pel segle XX, 27 i 28 d’octubre al MACBA.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

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, participa 
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 de les entitats socials. 

Durant al temporada 17/18 han gaudit dels seus espectacles més de 800 persones en 
situació de vulnerabilitat. 

El Mercat de les Flors ofereix els espectacles de la temporada a 
col·lectius socials. A més, ofereix formacions de dansa dins del 
curs Educa amb l’Art, adreçades a professionals de l’acció social i 
educativa. Aquesta temporada s’organitzarà una formació amb Toni 
Mira, el dissabte 10 de novembre de 10h a 14h.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Mercè Ros 
Premsa
93 256 26 00
mros@mercatflors.cat 

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:mros%40mercatflors.cat?subject=


Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

L’Atrium Viladecans va entrar a formar part d’Apropa Cultura la temporada 2011-12. 
La temporada passada van visitar aquest equipament 135 beneficiaris 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

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Sergio Rodríguez 
Comunicació
srodriguezh@viqual.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:srodriguezh%40viqual.cat?subject=


• Sol bémol, diumenge 28 d’octubre a les 18h. Assistència de 
col·lectius d’Infància i joventut i Discapacitat intel·lectual. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

L’Ajuntament de Girona es va adherir a l’Apropa l’any 2011 incorporant 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 2017-18 un total de 229 persones han gaudit dels espectacles del Teatre 
Municipal de Girona. 

Natàlia Sànchez Torra
Responsable de comunicació i premsa 
+34 870 080 709 
nsanchez@auditorigirona.org  

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:nsanchez%40auditorigirona.org?subject=


La Setmana Apropa Cultura coincideix amb Temporada Alta i, per 
tant, diversos espectacles del Festival s’adhereixen a la proposta. 
En concret, els col•lectius vinculats a la xarxa es podran beneficiar 
d’entrades de fins a 53 espectacles de diversos gèneres i disciplines: 
teatre, música, circ, cinema, dansa...

Podran beneficiar-se d’espectacles de directors i autors de renom 
com Àlex Rigola, Thomas Ostermeier, Oskaras Korsunovas, Claudio 
Tolcachir, Sílvia Munt, Alain Platel, Carol López, Carlota Subirós, Carla 
Rovira, Sergio Blanco, Lautaro Perotti...i d’artistes com Rosario, Maria 
Arnal i Marcel Bagés, Damaris Gelabert, Le Croupier...

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

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

Unes 737 persones s’han beneficiat d’entrades a preu reduït de la programació de Temporada 
Alta i el Teatre de Salt la temporada 2017-2018, en el marc de la campanya Apropa Cultura. Tant 
el Festival com el teatre, segueixen apostant per facilitar l’accés universal a la cultura i activant 
sinergies amb les entitats socials del territori. 

Bitò ofereix els espectacles de la seva programació de Temporada 
Alta i el Teatre de Salt als centres socials gironins que treballen amb 
persones en risc d’exclusió social poden assistir als espectacles a un 
preu social de 3 euros. 

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. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Eugènia Berga
Responsable de premsa 
972 40 20 04 
eugenia@bito.pro   

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:eugenia%40bito.pro?subject=


La setmana Apropa Cultura coincideix amb l’inici les festes de 
la ciutat de Girona, les Fires de Sant Narcís. Totes les activitats i 
concerts que tinguin lloc a l’Auditori de Girona, es vincularan amb la 
setmana Apropa i la imatge del programa estarà molt visible per al 
públic i es donarà informació del mateix. Concretament, els concerts 
durant els dies festius seran:

• Concert de Sira Hernández, piano, en homenatge a F. Mompou 
(28 octubre)

• Music Has no Limits (28 octubre)
• Concert tradicional de les Fires de Girona amb la Principal de la 

Bisbal (29 octubre), dia festiu a la ciutat. 

En aquests concerts visitaràn l’Auditori col•lectius que treballen amb 
infància, joventut, immigració i discapacitat intel•lectual.

L’Auditori de Girona és membre del programa Apropa Cultura des de l’any 2011. Durant les 
dues temporades estables de concerts que organitza cada any posa a disposició entrades a 
un preu màxim de 3 euros.

Unes 200 persones en risc d’exclusió social van passar per L’Auditori la temporada 2017-18.

• Concerts de la programació estable de l’Auditori de Girona: 
música clàssica, moderna, jazz, música antiga, popular i 
tradicional, etc. 

• Concerts educatius i escolars en el marc de la programació 
Auditori Obert 

• La imatge d’Apropa Cultura està incorporada en tots els elements 
habituals de difusió de l’equipament

Natàlia Sànchez Torra
Responsable de comunicació i premsa 
+34 870 080 709 
nsanchez@auditorigirona.org  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:nsanchez%40auditorigirona.org?subject=


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.

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

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:oficina%40laplaneta.net?subject=


• Àngel Duran – 19/10/2018 Escenari Ramon Montanyà  
Assistents: Fundació mèdic Psicopedagògic d’Osona (col•lectiu 
salut mental) 

• Núria Graham – 20/10/2018 Ramon Montanyà  
Assistents: Activament Osona (col•lectiu salut mental) 

• Sau – 27/10/2018 Ramon Montanyà  
Assistents: Club Car (col•lectiu discapacitat intel•lectual) i 
Fundació mèdic Psicopedagògic d’Osona (col•lectiu salut mental) 

• Un cop l’any – 28/10/2018 Ramon Montanyà  
Assistents: Fundació privada Calandra (col•lectiu discapacitat 
intel•lectual) i Servei de lleure fundació Map (col•lectiu 
discapacitat intel•lectual)

L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona forma part del programa Apropa Cultura des de 
la seva inauguració. 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 2017-2018 , més de 400 persones en risc d’exclusió social o en situació de 
vulnerabilitat van poder gaudir de la programació d’aquest emblemàtic equipament.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

HOLA QUE TAL DFGDFGDFSGsdfgdv
Cruïlla Apropa amb ADFO (Associació disminuïts físics d’Osona)
Del 22 al 25 d’octubre, els treballadors de L’Atlàntida* de forma 
voluntària podran realitzar un dels tallers que ADFO organitza 
pels seus associats ( rehabilitació aquàtica, ioga, dansa, jocs de 
taula, activa la ment, manualitats, manipulats) Cada treballador de 
L’Atlàntida podrà escollir un taller i compartir aquesta activitat amb 
els usuaris habituals d’aquesta entitat. 

El 26 d’octubre, els usuaris i assistents d’ADFO realitzaran una visita 
guiada a les instal•lacions de L’Atlàntida. Com a clausura d’aquest 
intercanvi, se’ls convidarà a fer un vermut amb els treballadors de 
L’Atlàntida que hagin realitzat el taller del Cruilla 

* La Fundació L’Atlàntida gestiona L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques 
d’Osona i l’Escola de Música i Conservatori de Vic i compta amb més d’un 
centenar de treballadors

Cruïlla amb una 
entitat social



La temporada 16/17 L’Atlàntida  iniciar un altre projecte pilot propi 
(que complementa Apropa Cultura) amb l’objectiu de seguir garantint 
a títol individual la igualtat d’oportunitats d’accés a la cultura perquè 
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 40 
usuaris a títol individual se n’han beneficiat. 

Altres informacions 
d’interès

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

Contacte de premsa 
a l’equipament

Assistència a tota mena d’espectacles d’arts escèniques i música. 
Des de teatre, òpera, dansa, circ, concerts simfònics, espectacles 
interdisciplinaris, musicals, monòlegs, espectacles per a públic 
familiar etc. 
Presentacions exclusives de la programació de L’Atlàntida a les 
entitats socials de Vic i de la comarca d’Osona. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

mailto:gemma.canadell%40latlantidavic.cat?subject=


• Fusió Blaumut&Onca, Dissabte 10 d’octubre a les 21h 
Assistència d’un grup del col·lectiu de Salut Mental.  

• Scapinto Ballet de Rotterdam, diumenge 28 d’octubre a les 19h. 
Assistència d’un grup del col·lectiu de Salut Mental.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

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. 

Durant la temporada 2017-18 han gaudit de les seves un total de 611 persones.

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

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Natàlia Palau 
Premsa
93 590 76 94
nataliapalau@santcugat.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:nataliapalau%40santcugat.cat?subject=


La noia de la làmpada, divendres 26 d’octubre a les 20.30h, 
assistència d’un col·lectiu de Salut Mental.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

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 2017-18 hi ha hagut 273 assistències als seus espectacles.

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

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Teresa Latorre
Comunicació
938 900 459
tlatorre@vilafranca.org

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:tlatorre%40vilafranca.org?subject=


• Scappino Ballet Rotterdam, dissabte 27 d’octubre a les 20h, 
assistència d’un col·lectiu de Salut Mental. 

• Dékoncert, diumenge 28 d’octubre a les 18h, assistència de 
col·lectius d’Addiccions i Discapacitat intel·lectual.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

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 360 
espectadors i espectadores, que han pogut gaudir d’espectacles de dansa, circ, concerts i 
teatre a un preu de 3 euros.  

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

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Isabel Marquès 
Comunicació i Màrqueting
93 780 64 31
comunicacio@fundacioct.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:comunicacio%40fundacioct.cat?subject=


TEATRE
Dissabte, 27 d’octubre | 20h | Sala Maria Plans
Llibres per cremar
Autoria: Amélie Nothomb
Direcció: Blanca Bardagil

Durant la Setmana Apropa, el CAET cedeix el Teatre Principal a 
l’entitat Alegria sense Fronteres per celebrar-hi un concert solidari. 

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 l’any 2017, 81 persones van gaudir de l’Apropa i durant el primer semestre de 2018, 81 
persones més.

Entrades a 3€ per als espectacles programats  pel CAET dins la 
Temporada d’Arts Escèniques 

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

  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:marina.camprubi%40terrassa.cat?subject=
mailto:gonzalez%40wearecosmica.com?subject=


• Viu el circ! Taller + espectacle Mur. Amb la participació del Circ 
Bombeta, integrat per persones amb discapacitat funcional. 
Diumenge 21 d’octubre, a partir de les 16.30 h. 

• Musicaperta, inclòs en el cicle de música clàssica Carles Riera.  
Divendres 26 d’octubre, 20 h, Sala Petita. Assistència de 
col·lectius d’Apropa Cultura. 

• Més enllà dels miralls, visita guiada familiar teatralitzada al Teatre 
Auditori de Granollers.  
Dissabte 27 d’octubre, 12 h, 17 h i 18.30h. Assistència oberta a 
col·lectius d’Apropa Cultura. 

• Carmen, de Víctor Ullate. Diumenge 28 d’octubre, 19 h, Sala Gran. 
Assistència de col·lectius d’Apropa Cultura. 

• Del 22 al 26 d’octubre: Activitats obertes a col·lectius d’Apropa 
Cultura, amb dies i hores a concretar en funció dels col·lectius 
interessats:

  - Visites guiades al teatre, tant per públic adult com per  
  familiar o infantil.
  - Taller de circ amb David Cuspinera.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

El Teatre Auditori de Granollers s’incorpora al programa Apropa Cultura al setembre de 
2012. Durant la passada temporada 2017/2018, més de 300 espectadors en situació de risc 
d’exclusió social han pogut gaudir dels nostres espectacles.

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, creades al voltant de la 

programació

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:premsa%40teatreauditoridegranollers.cat?subject=


Orfeó Català & Simon Halsey
• Diumenge 21 d’octubre, 12 h, Sala de Concerts. Assistència 

del Col•lectiu de Salut mental i Gent Gran. Dos grups, total: 21 
ASSISTENTS

El Primer Palau 2018
• Dilluns 22 d’octubre, 20 h, Sala de Concerts. Col•lectiu Immigració 

i persones refugiades). Un grup de 13 ASSISTENTS

Les músiques del món 
• Divendres 28 d’octubre, 12 h, Sala de Concerts. Col•lectiu Salut 

mental. Un grup de 8 ASSISTENTS

El Palau de la Música Catalana,  des de l’any 2012 ofereix la seva programació habitual de 
concerts, visites guiades, conferències a més d’activitats específiques per a col•lectius en 
situació de vulnerabilitat. 

Unes 2.000 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van passar pel Palau la 
temporada 2017-2018.

• Assistència als concerts de la temporada
• Visites guiades 
• Conferències i altres activitats complementàries.

Judith Pi i Riubrugent
Directora de Comunicació 
681213363
jpi@palaumusica.cat

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament

HOLA QUE TAL DFGDFGDFSGsdfgdvPalau de la Música Catalana i el Club Social Les Corts (col•lectiu 
de Salut Mental). El dilluns 22 d’octubre els usuaris del Club Social 
visitaran el Palau, assistiran a un assaig, coneixeran els professionals 
de l’equipament i participaran a un taller de cant coral.

Cruïlla amb una 
entitat social

mailto:jpi%40palaumusica.cat?subject=


• Sax Ars Band, divendres 26 d’octubre a les 21h, Teatre Bartrina, 
assistència d’un grup del col·lectiu de Salut Mental. 

• La Lluna d’en Joan de Teatre Nu, dissabte 27 d’octubre a les 
17h, Teatre Fortuny, assistència d’un grup del col·lectiu de Salut 
Mental.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

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 17/18 han passat pels teatres 310 persones per gaudir de la seva oferta 
cultural.

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

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:diana%40reus.cat?subject=


Teatre Principal d’Olot:

• Concert de Joan Dausà. Dissabte 27 d’octubre, 20 h. Assistència 
d’un col•lectiu amb discapacitat intel·lectual. 

• La nena dels pardals, de la Cia. Teatre Al Detall, I La Tresca I 
la Verdesca. Diumenge 28 d’octubre, 17 h. Assistència d’un 
col•lectiu d’Infància i adolescència.

L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot va 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 2017-2018, 340 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.

Rosa Rebugent
Comunicació
972 27 27 77   
rrebugent@olot.cat

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:rrebugent%40olot.cat?subject=


Coincidint amb el concert previst pel diumenge 28 d’octubre, soferirà 
la possibilitat d’assistir a un assaig i a una conversa amb el director. 

Es tracta del concert de la Camerata Eduard Toldrà i Ensemble Vocal 
Canticel amb l’obra El Magnificat de J.S.Bach sota la direcció de 
Xavier Puig a l’Auditori Eduard Toldrà.

L’Auditori Eduard Toldrà i el Teatre Principal estan adherits al Programa Apropa, actualment 
Apropa Cultura, des de l’any 2013. Recentment s’ha incorporat La Sala, centre d’art 
contemporani.

Durant la darrera temporada ( febrer-juny 2018) van assistir-hi unes 134 persones vinculades 
a 8 entitats de la ciutat. 

La programació habitual d’espectacles (música, teatre, dansa, circ) i 
exposicions. 

Núria Blanes 
Cap del servei de Premsa
93 256 30 26
nblanes@vilanova.cat

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:nblanes%40vilanova.cat?subject=


• CaixaForum Barcelona opera a Apropa Cultura des d’octubre de 
2013. Inicialment només amb visites a exposicions per a tots 
els col·lectius Apropa, incloses les visites dinamitzades per a 
col·lectius educatius o infantils. L’any 2014 s’incorporen a l’oferta 
les activitats destinades a públic general: espectacles familiars, 
cinema, concerts i altres com Nits d’Estiu. 

• En el temps que portem gestionant grups Apropa, hem acollit a 
les exposicions: 
 - L’any 2013 (octubre-desembre): 11 visites amb 124 
beneficiaris 
 - L’any 2014: 53 visites amb 670 beneficiaris 
 - L’any 2015: 80 visites amb 1.459 beneficiaris 
 - L’any 2016: 92 visites amb 1.080 beneficiaris 
 - L’any 2017 (gener-setembre): 72 visites amb 797 beneficiaris 
 - L’any 2018 (gener-setembre): 193 visites amb 2.400 
beneficiaris 

• Igualment hem acollit grups Apropa a les activitats: 
 - L’any 2014: 57 grups amb 382 beneficiaris 
 - L’any 2015: 103 grups amb 903 beneficiaris 
 - L’any 2016: 115 grups amb 962 beneficiaris 
 - L’any 2017 (gener-setembre): 116 grups amb 1.000    
beneficiaris 
 - L’any 2018 (gener-setembre): 109 grups amb 1.483 
beneficiaris 

• Beneficiaris totals: 11.260 

• Activitats per la Setmana Apropa Cultura: 
 - 23 d’octubre (19 h). Cinema. Un viatge a la infantesa: El señor 
de las moscaso  
 - 27 d’octubre (11:30 h). Cinema. Petits cinèfils: Mary Poppins 
 - 27 d’octubre (18 h). Espectacle familiar: Un bosc a la paret 
 - 28 d’octubre (12 h). Espectacle familiar: Un bosc a la paret

o Diumenge 28 d’octubre (19 h). Dansa filmada: Dance & Quartet 
– Heinz Spoerli

CaixaForum 
Barcelona

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.



• CosmoCaixa forma part d’Apropa Cultura des d’abril del 2016, 
s’està oferint la visita guiada o lliure al Museu + planetari i visites 
adaptades si ho requereix el col·lectiu. 

• La primera reunió a la que assistim va ser l’any 2016  ( reunió 
de directors d’equipaments adherits a Apropa Cultura), a 
CosmoCaixa, abans d’integrar el centre a la xarxa. Posteriorment 
hem assistit a les reunions que, un cop l’any, es fan a Barcelona 
per part dels museus i centres d’exposicions presentant l’oferta 
expositiva.  

• En el temps que portem gestionant grups Apropa, entre el 1 de 
febrer de 2016 i fins ara  hem acollit: 261 visites i un total de 3574 
beneficiaris. 

• Activitats  per la setmana Apropa: 
 - Visites i Planetari horaris a convenir  (laborables) 
 - Cap de setmana oferta d’activitats generals segons 
disponibilitat

CosmoCaixa

• CaixaForum Lleida forma part del programa des de setembre del 
2014. Al llarg d’aquests anys hi hem publicat visites comentades 
a les exposicions adaptades als diversos nivells i horaris, el 
cicle de cinema  Petits Cinèfils, espectacles familiars i activitats 
especials de Nadal. 

• Des de setembre de 2014, a la ciutat de Lleida es duen a terme 
dues presentacions anuals (gener-setembre)  en la que els 
diversos equipaments culturals de la ciutat Teatre de l’Escorxador, 
La Llotja,  L’Auditori, La Panera, la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Lleida  i CaixaForum Lleida presentem la  
programació als responsables de les entitats socials.  El passat 
17 de setembre, CaixaForum Lleida va acollir la presentació de la 
temporada que inicia el curs 2018-19. 

• Des de setembre del 2017 fins a  juliol de 2018 a través de 
la plataforma Apropa Cultura CaixaForum Lleida ha atès un 
total de 10 grups a través de la reserva de visites guiades a les 
exposicions i l’assistència  als diversos espectacles familiars que 
s’han traduït en 110 beneficiaris. 

• Activitats per la Setmana Apropa Cultura: 
 - Robert Capa en color: visites comentades a l’exposició 
adreçades a col·lectius diversos. Nivells i horaris a convenir 
 - 50 Primaveras:  projecció en el marc del cicle Matinals de 
cinema, dimecres 24 d’octubre a les 10.30 h 
 - Pell de Llarinté, cua de Tiré: espectacle per al públic familiar, 
dissabte 27 d’octubre a les 18 h

o Diumenge 28 d’octubre (19 h). Dansa filmada: Dance & Quartet 

CaixaForum Lleida



Caixa Fòrum 
Barcelona

• CaixaForum Girona, forma part d´aquesta plataforma des de 
novembre del 2014. Al llarg d’aquests anys hi hem publicat 
activitats familiars de cap de setmana, visites comentades a les 
exposicions i activitats especials de Nadal.  

• Al setembre de 2014 i setembre 2017 s’ha fet la presentació 
pública al CaixaForum Girona, amb gran afluència de públic, de 
les activitats dels diversos equipaments de la ciutat inscrites en 
aquesta plataforma.  

• Des del novembre 2014 s’han gestionat: 
 - L’any 2014: 24 visites amb 388 beneficiaris 
 - L’any 2015: 47 visites amb 546 beneficiaris 
 - L’any 2016: 66 visites amb 748 beneficiaris 
 - L’any 2017: 99 visites amb 1.332 beneficiaris 
 - L’any 2018 (gener- 15 de setembre): 47 visites amb 690 
beneficiaris 
 - TOTAL: 283 grups i un total de beneficiaris de: 3704 (a 15 de 
setembre). 

• Les activitats per la Setmana Apropa Cultura 2018: 
 - Visita comentada per a grups a l’exposició: Ramon Pichot. 
D’Els Quatre Gats a la Maison Rose.

CaixaForum Girona

• CaixaForum Tarragona forma part del programa des de febrer del 
2015. Al llarg d’aquests anys hi hem publicat visites comentades 
a les exposicions adaptades als diversos nivells i horaris, el 
cicle de cinema  Petits Cinèfils, espectacles familiars i activitats 
especials de Nadal. 

• Des de la data d’incorporació a la plataforma, s’han gestionat 31 
peticions de col·lectius diferents, amb 323 beneficiaris. 
 - L’any 2015: 6 visites amb 60 beneficiaris 
 - L’any 2016: 10 visites amb 75 beneficiaris 
 - L’any 2017: 7 visites amb 70 beneficiaris 
 - L’any 2018 (gener- 15 de setembre): 8 visites amb 118 
beneficiaris 
 - TOTAL: 31 grups i un total de beneficiaris de: 323 (a 15 de 
setembre-2018). 

• Activitats per la Setmana Apropa Cultura: 
 - Visita guiada a l’exposició PINTURA FLAMENCA I 
HOLANDESA DEL MUSEU DE GINEBRA 
 - Conferència – Cicle: Els secrets de la veu “La veu al recital” 
 - Conferència – Cicle: El gran segle de la pintura flamenca 
“Pintar l’arquitectura” 
 - Conferència – Cicle: Tardes cinetífiques “El nanomón a la 
gran pantalla” 
 - Concert: “Escolta i descobreix la nostra música”

CaixaForum 
Tarragona



Caixa Fòrum 
Barcelona

Ariadna Puig 
Fundació Bancària ”la Caixa” – Àrea de Comunicació i Marketing
93 404 40 95  
apuig@fundaciolacaixa.org 

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:apuig%40fundaciolacaixa.org?subject=


Tallers per a grups de persones amb diversitat funcional i grups 
d’inclusió: 
• Un mar d’objectes (13h), un taller de fotografia sense càmera per  

a grups d’inclusió, persones grans, persones amb discapacitat 

Adherida a Apropa Cultura des del setembre del 2013, la Fundació Joan Miró ofereix en la seva 
programació habitual activitats inclusives i propostes específiques per a grups de persones 
amb capacitats diverses. 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.

En el darrer any, la Fundació ha acollit 833 usuaris d’Apropa. La Fundació també col•labora amb el 
programa de formació per a professionals de les entitats socials dels visitants Educa amb l’art. 

Tallers per a grups de persones amb diversitat funcional i grups 
d’inclusió: 
• Flaixos. Fotografia i memòria, per a persones amb Alzheimer.
• Un mar d’objectes, un taller de fotografia sense càmera per  a 

grups d’inclusió, persones grans, persones amb discapacitat 
cognitiva.

• Miró en conversa, una passejada  taller per a grups molt diversos 
(d’ inclusió, de persones grans, de persones i de discapacitat 
cognitiva).

Visites lliures i comentades a la col•lecció, a l’edifici i a les 
exposicions temporals.

Visites adaptades per a persones amb discapacitat visual. Activitats 
amb intèrpret en llengua de signes (LSC) 
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/accessibilitat/0/cat/0

Elena Febrero
Responsable de premsa 
+34 934439070
press@fmirobcn.org

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament

https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/accessibilitat/0/cat/0
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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 2017-18 927 persones han visitat el CCCB 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. 

• Des del 2016, disseny de formacions Educa amb l’Art. Aquesta 
temporada tindrà lloc el dissabte 26 de gener amb el col·lectiu 
Digital Films.

Mònica Muñoz-Castanyer
Cap de Premsa
933064123/ 606 449 921
premsa@cccb.org

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament
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• Visita comentada a les exposicions (amb suports d’accessibilitat) 

• Col•lecció MACBA. Visita dinamitzada adreçada a persones amb 
discapacitat intel•lectual

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Com a ens públic, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) assumeix la 
responsabilitat de transmetre l’art contemporani, oferir una multiplicitat de visions i generar 
debats crítics sobre l’art i la cultura, una missió que aspira a integrar públics cada vegada 
més amplis. Cal entendre el MACBA, doncs, com una institució oberta perquè els ciutadans 
hi trobin un espai de representació pública. Si a això s’hi afegeix la vocació educativa, la 
voluntat d’innovació, el compromís de preservar el patrimoni i de treballar en xarxa amb 
d’altres institucions, la suma dels objectius situa el MACBA al capdavant del sistema de 
l’art contemporani a Catalunya, alhora que consolida Barcelona com a capital i referent 
internacional.

Unes 400 persones amb discapacitat o risc d’exclusió social, van passar pel MACBA, Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona, durant  la temporada 2017-18.

• Visites dinamitzades a la Col•lecció MACBA per a persones amb 
discapacitat intel•lectual o dificultats de comprensió. 

• Visites dinamitzades a les exposicions temporals per a persones 
amb discapacitat intel•lectual o dificultats de comprensió. 

• Visites comentades a la Col•lecció MACBA (amb recursos tàctils 
per a persones amb discapacitat visual).

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Premsa MACBA 
+34 934813356 
press@macba.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:press%40macba.cat?subject=


• A peu d’obra visites a una selecció d’obres de la col•lecció de 
Renaixement i Barroc acompanyats per una intèrpret de llengua 
de signes.  
Programació: dijous 25 i dissabte 27 d’octubre a les 11.30h i a les 
12.30h.  
Amb la col•laboració de FESOCA   

• 48H Open House BCN.  L’organització de l’Open House ens ofereix 
la possibilitat de visitar i conèixer els espais més singulars del 
Palau Nacional amb un o una especialista en arquitectura i 
acompanyats d’un intèrpret de llengua de signes.  
Programació: Dissabte 27 d’octubre a les 16h    
Amb la col•laboració de FESOCA  

• Big Draw Barcelona dibuixa. A la Sala Oval Perico Pastor portarà a 
terme L’envelat, el dibuix més gran de la ciutat, simultàniament el 
públic assistent podrà participar en un taller de dibuix a càrrec de 
l’artista Miquel Samananiego. 
Programació: Diumenge 28 d’octubre de les 10 a les 15 hores  

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 per a 
col•lectius en situació de vulnerabilitat. 

Des que formem part de la xarxa Apropa Cultura (2013-1018) 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. Així mateix hem fet 7 exposicions de 
petit format dels treballs artístics desenvolupats pels participants als nostres tallers i hem 
organitzat dues Jornades per a professionals de l’àmbit de Centres Penitenciari (1999) i de la 
Salut Mental (2001). 

Un total de 5.849 usuaris i usuàries + 588 educadors i educadores han participat de les 
nostres activitats des de 1999 fins avui, esperem que la xifra segueixi creixent!
 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

• Oferim un ampli programa de visites dinamitzades, comentades, 
converses a les sales, tallers de creació artística, jocs de pistes i 
activitats autònomes a la col•lecció del museu i a les exposicions 
temporals adreçades a tots els col•lectius.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura



• Fem formació dels educadors i educadores socials a través del 
curs Educa amb l’Art. Aquest curs tindrà lloc al Museu Nacional i 
a la Fundació Miró el 2 de març de 2019. 

• Oferim la possibilitat de participar en projectes de llarga durada 
als centres o col•lectius que estiguin interessats i ens presentin 
algun projecte o demanada específica. 

• Disposem d’audioguies amb llengua de signes accessibles per a 
persones sordes. Algunes parts del recorregut contenen vídeos 
explicatius i subtitulats en llengua de signes en català (LSC), 
castellà (LSE) i internacional (SSI).

Charo Canal
Responsable de premsa 
+34 622 03 60 (ext. 1016) 
charo.canal@museunacionalcat  

Contacte de premsa 
a l’equipament

• El museu està en fase de desenvolupament del seu Pla 
d’Accessibilitat i en aquest sentit al llarg d’aquesta tardor s’oferirà 
als seus treballadors i a les empreses externes així com a d’altres 
professionals dels museus de la Xarxa de Museu d’Art una sèrie 
de cursos de formació que han de servir en primer lloc per a 
sensibilitzar però també per a donar eines i estratègies aplicables 
a la feina del seu dia a dia. 

• Col·laborem amb la Fundació Catalana de la Síndrome de Down i 
la Universitat Pompeu Fabra fent formació en Auxiliars de Museus 
als seus alumnes. 

• A partir del mes de gener de 2019 disposarem d’un servei 
de motxilla didàctica apta per a famílies amb infants amb 
discapacitat visual que permetrà conèixer l’edifici del Palau 
Nacional des d’una perspectiva sensorial. 

• Al llarg de l’any el museu ofereix tres grans events adreçats 
principalment al públic familiar que contemplen especialment els 
infants més vulnerables i les seves famílies: Big Draw, Barcelona 
dibuixa 28/10/2018; Construint a la Sala, Taller d’arquitectura 
2/12/2018 i FLic Festival de Literatures i Arts Infantils i Jovenils  
9/3/2019.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura
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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 625 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van gaudir de les 
propostes del  Museu Picasso la temporada 2017-18.

• Visita Taller: T’ha sortit calcat!
• Visita Taller: Una obra i mil històries
• Visita taller: Una visita per a recordar
• Visites guiades a sales en català
• Visites guiades a sales en castellà
• Visites dinamitzades amb 3 itineraris diferents a escollir

Anna Bru de Sala
Responsable de Premsa
93 256 30 26
museupicasso_premsa@bcn.cat

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament
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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 2017-18 han gaudit de les visites i activitats del museu 1.039 persones. 

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

Contacte de premsa 
a l’equipament

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: 

• Viatja amb l’Orpheus, visita dinamitzada
• Vine a trobar el teu instrument amic, visita dinamitzada
• Orpheus visita dinamitzada i Orpheus visita autoguiada
• Voleu tocar el gamelan? Taller d’experimentació sonora amb el 

gamelan 
• Un món de ritmes, Visita+taller de construcció
• Bufamón, Visita+taller de construcció
• Visita lliure al Museu de la Música
• Les descobertes de l’Orsina
• Un cafè amb...

mailto:evilardell%40auditori.cat?subject=


• Èdip, teatre. Diumenge 21 d’octubre a les 6 de la tarda al Teatre 
Principal. Assistència d’un col.lectiu de l’àmbit de la salut mental. 

• IKKAT, Assaig obert, circ. Dimecres al migdia. A la Vela de 
L’Estruch. Assistència d’un grup de discapacitat intel.lectual i una 
altre del col.lectiu de Justícia 

• IKKAT, circ. Divendres 26 d’octubre a les 9 del vespre a La Vela 
de L’Estruch. Assistència d’un grup d’esplai de persones en risc 
d’exclusió. 

• Falstaff, òpera. Dissabte 27 d’octubre a les 6 de la tarda al Teatre 
Principal. Assistència d’un grup de discapacitat intel.lectual. 

• Polinèsies, música moderna. Dissabte 27 d’octubre a les 9 del 
vespre  al Teatre Principal. Assistència d’un grup de salut mental.

L’Ajuntament de Sabadell participa a Apropa Cultura des de l’any 2014 amb la programació 
dels quatre equipaments municipals, els quals, des de l’inici del programa, han acollit 2.810 
usuaris.
Aquesta temporada Tardor 2018 s’ofereix a Apropa Cultura 36 espectacles. La proposta a les 
entitats arriba de la mà de l’Ajuntament de Sabadell i de les entitats culturals que col•laboren 
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.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

HOLA QUE TAL DFGDFGDFSGsdfgdv
S’està treballant per fer una cruïlla amb l’entitat Club Social La 
Xamba.

Cruïlla amb una 
entitat social

• La Faràndula, espai on es du a terme la programació de gran 
format: Temporada Concerts Simfònics, Temporada d’Òpera i 
programació familiar.  

• Teatre Principal, amb programacions estables de mig i petit 
format com la Temporada de teatre, Temporada de música de 
cambra, Temporada de música per a cobla, i concerts de música 
moderna. 

• L’Estruch i La Vela de L’Estruch, espais dedicats a la difusió de la 
programació més contemporània de dansa, teatre, nous formats, 
imatge i circ. Ofereix moltes activitats gratuïtes: assajos oberts, 
activitats artístiques i de nous formats...

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura



Núria Juan-Muns. Oficina Tècnica del Departament de Cultura de 
l’Ajuntament de Sabadell
93 745 31 50
njuanmuns@ajsabadell.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

• La Sala Miguel Hernández, especialitzada en la programació 
familiar de petit i mig format i pensat especialment pels més 
petits.

mailto:njuanmuns%40ajsabadell.cat?subject=


Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

El grup Focus participa a l’Apropa Cultura a través  dels seus quatre teatres: Condal, Goya, 
Romea i La Villarroel i ofereix la seva programació habitual d’espectacles. Aquest és el quart 
any que participa amb la iniciativa. 

Des que Focus participa en aquest programa s’han ofert més de 20.000 places

Els usuaris poden escollir els descomptes habituals dels espectacles 
programats a: 
- La Villarroel
- Teatre Condal
- Teatre Romea
- Teatre Goya

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Anna Casasayas
Cap de premsa
93 309 75 38
premsa@focus.cat 

Contacte de premsa 
a l’equipament

• La Villarroel:  
La Calavera de Connemara. De dimarts a dijous a les 20.30, 
Divendres a les 21:00, Dissabte a les 18:00 i a les 21:00 i 
Diumenge a les 18.30 

• Teatre Romea:  
L’omissió de la família Coleman. Divendres a les 20.30, Dissabte a 
les 18:00 i a les 21:00 i Diumenge a les 18:30.   

• Teatre Condal:  
Fun Home. Dimecres i Dijous a les 20:00, Divendres a les 18:00 
i a les 20:30 Dissabte a les 18:00 i a les 20:30 i Diumenge a les 
18:30.  

• Teatre Goya:  
Shirley Valentine. Dimarts a Divendres a les 20:30, Dissabte a les 
18:00 i a les 20:30 i Diumenge a les 18:30. 

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

Altres informacions 
d’interès

mailto:premsa%40focus.cat?subject=


Els teatres municipals de la ciutat de Badalona es van incorporar el projecte Apropa Cultura 
el setembre de l’any 2015.  

La temporada passada, més de 100 persones es van beneficiar del programa als 
equipaments culturals de la ciutat.

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

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:joliveras%40badalona.cat?subject=


• Fuenteovejuna, Dissabte 27 d’octubre a les 20h, assistència d’un 
col·lectiu de persones privades de llibertat.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

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 la temporada 17/18 han assistit un total de 410 persones. 

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

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Ajuntament
Pilar Gonzalo
Premsa i comunicació
934029410
pgonzalo@l-h.cat

Auditori Barradas
Nicolás López Zamora 
Responsable de premsa 
615355268
nico@koala.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:pgonzalo%40l-h.cat?subject=
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• Recital de piano Arcadi Volodos, divendres 26 d’octubre a les 
20.30h a l’Auditori Municipal Enric Granados. Assistència d’un 
col·lectiu de Salut Mental. 

• Humans, diumenge 28 d’octubre a les 19h, Teatre de la Llotja de 
Lleida. Assistència d’un col·lectiu de Discapacitat intel·lectual. 

 

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 2017-2018, més de 600 espectadors en situació de risc 
d’exclusió social han pogut gaudir dels espectacles d’aquests espais de la ciutat de Lleida.

Habitualment, l’Auditori Municipal Enric Granados, el Teatre Municipal 
de l’Escorxador i el Teatre de la Llotja ofereixen els espectacles de la 
seva programació habitual. 

El Centre d’Art la Panera proposa visites guiades, tallers en relació a 
les visites de les exposicions, seguiment del treball posterior de les 
visites al seus centre, escoles, o associacions i jornades de portes 
obertes, per exposar els projectes que s’han realitzat durant el curs a 
partir de les visites a les exposicions.

El Centre d’Art la Panera organitza una formació artística dins del 
curs Educa amb l’Art, adreçat a professionals de l’àmbit social i 
educatiu. Aquest curs la sessió tindrà lloc el dissabte 15 de juny de 
2019.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Altres informacions 
d’interès

Anna Castells i Curià
973 700 639 
acastells@paeria.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:acastells%40paeria.cat?subject=


• Manresa Balla! 
Diumenge, 21 d’octubre a les 17.00 h i 19:30 h, Sala Gran del 
Kursaal. Vint entitats i escoles de dansa presentaran unes 
píndoles coreogràfiques de 3 o 4 minuts. 

• La Cobla a la Taverna 
Dimecres, 24 d’octubre a les 18.00 h, Sala Gran del Kursaal 21 
d’octubre. Concert amb el cor d’havaneres Port Bo i la cobla 
Montgrins.  

• Menaix a truà  
Dijous, 25 d’octubre a les 20.00 h , Sala Petita del Kursaal. Concert 
amb el trio format per Cris Juanico, Juanjo Muñoz i Toni Xuclà. 

• David Guapo 
Divendres, 26 d’octubre a les 21.00 h, Sala Gran del Kursaal.  

• Sopa de pollastre amb ordi 
Dissabte, 27 d’octubre a les 21.00 h, i Diumenge, 28 d’octubre a 
les 18.00 h, Sala Gran del Kursaal. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

El Teatre Kursaal de Manresa és membre del programa Apropa Cultura des de l’any 2015 i ofereix 
la seva programació habitual de concerts i espectacles teatrals per a col•lectius en situació de 
vulnerabilitat. 

Unes 520 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van passar pel Teatre Kursaal 
de Manresa durant l’any 2017. 

Assistència als concerts i espectacles teatrals de la programació del 
Teatre Kursaal i Teatre Conservatori de Manresa.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Rosa Clarena
Responsable de premsa 
+34 938753402 
comunicacio@mees.cat  

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

mailto:comunicacio%40mees.cat?subject=


I Puritani 
Divendres 19/10 – 20.00h
Diumenge 21/10 -  18.00h

Mans a l’òpera – Espectacle familiar I escolar
Divendres 19/10 -  12.15h 
Dissabte 20/10 - 12.00h
Diumenge 21/10 - 11.00h
Guillem Tell –Auditori Sant Cugat – Espectacle familiar I escolar
Dimarts 23/10 – 11.00h
Divendres 26/10 – 11.00h
Dissabte 27/10 – 18.00h

Entra dins el Liceu
23/10 - 15h Visita i 16h Sala Cor
24/10 - 14h Visita i 15h Sala Orquestra
25/10 -  9.30h Visita i 10:30h Sala Orquestra

El Gran Teatre del Liceu és el fundador del programa Apropa Cultura. Des de l’any 2015 
ofereix la seva programació habitual d’òperes, concerts, ballets i espectacles d’El Petit Liceu 
a més de visites i activitats específiques com l’Entra dins el Liceu. 

Més de 3.000 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van passar per 
L’Auditori 

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.

Nora Farrés
Cap de Comunicació 
+34 934859948 
nora.farres@liceubarcelona.cat  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:nora.farres%40liceubarcelona.cat?subject=


• Dissabte 20 d’octubre, 20.30 h, Teatre 
Àngel Guimerà, Un cop l’any, amb direcció d’Àngel Llàcer.  

• Divendres 26 d’octubre, 20.30 h, Auditori 
Pau Casals: Yehudi Menuhin School Orchestra.

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. 

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

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.

Temporada és la guia de referència dels espectacles culturals del 
Vendrell. Consulteu-la a http://temporada.cat/ 
Gaudiu de Temporada i de l’escena cultural del Vendrell. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Altres informacions 
d’interès 

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

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:arodon%40elvendrell.net?subject=


• Un passeig pel Monestir de Pedralbes, divendres 26 d’octubre a 
les 17h, visita d’un grup del col·lectiu de Discapacitat Intel·lectual.  

• Visita a l’exposició permanent del Museu Etnològic de Barcelona, 
dissabte 27 d’octubre a les 11h, visita d’un grup del col·lectiu de 
Salut Mental.

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 2017/18 més de 3.531 persones han gaudit de la programació cultural 
dels equipaments de l’ICUB. 

• Visites comentades, guiades o dinamitzades a les col·leccions 
permanents, espais patrimonials i exposicions temporals dels 
equipaments de l’ICUB, a preus molt accessibles.  

• Entrades pels espectacles del Festival Grec de Barcelona a 
un preu de 3€ per persona, per a col·lectius en situació de 

Laura Franquet
Premsa
93 316 10 69
premsaicub@bcn.cat

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament
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• Museu ETNOLÒGIC i de Cultures del Món del PARC DE 
MONTJUÏC: l’exposició permanent en visita lliure  amb l’àmbit  
Sentir l’objecte amb objectes quotidiants de diferents cultures i 
dels nostres avis per tocar, sentir i recordar.  
- També l’exposició temporal: “Les cares de Barcelona” 

• Museu Etnològic i DE CULTURES DEL MÓN del CARRER 
MONTCADA, 12: l’exposició permanent, per conèixer objectes 
artístics de diferents racons del planeta, des de les màscares 
d’Àfrica, budes d’Asia, pintures sobre escorça d’Austràlia i 
ceràmica funerària dels mayes d’Amèrica, entre moltes altres 
peces, també en visita lliure.  
- També les exposicions temporals: “IFNI. La mili africana dels 
catalans” i “ Selfie de l’autoretrat al microrelat” (cal reserva prèvia: 
reservesmeb@bcn.cat) 

El Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona és un museu únic amb dos 
equipaments en dos punts de la ciutat: al parc de Montjuïc i al carrer Montcada. Donar a 
conèixer la diversitat cultural humana i de la nostra societat és un dels nostres centres 
d’interès: en la seu del parc de Montjuïc centrada en la indagació dels objectes de la vida 
quotidiana, els d’aquí i allà, dels nostres avis  i els d’ara; en la seu del carrer Montcada, 
dedicada a les cultures del món d’àmbits geogràfics d’Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania. 

Des del gener del 2018 ofereix la seva programació habitual de visites i tallers específics per 
a col•lectius en situació de vulnerabilitat. Des del 2015 que van obrir les portes amb noves i 
renovades instal•lacions, els espais públics estan plenament adaptats, i amb la seu del parc 
de Montjuïc oferint un àmbit de l’exposició permanent com és Sentir l’objecte especialment 
adaptat per tocar.

Més de 300 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut han passat pel Museu 
Etnològic i de Cultures del Món des del gener del 2018. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

• Un cop d’ull al món és una visita comentada a les peces més 
destacades del Museu de Cultures del Món: coneixerem Àfrica, 
Oceania, Àsia i Amèrica. Al Museu Etnològic i DE CULTURES DEL 
MÓN del CARRER MONTCADA, 12. Activitat en grup. 

• Descobrim Àsia i el teatre de titelles de Java és una visita seguit 
d’un taller de construcció d’aquestes titelles del teatre d’ombres. 
Al Museu Etnològic i DE CULTURES DEL MÓN del CARRER 
MONTCADA, 12. Activitat en grup  

• Sentir l’objecte és un taller vivencial als objectes dels nostres 
avantpassats i d’altres cultures, i als seus usos i funcions com 
a exemples d’altres formes de viure. Al Museu ETNOLÒGIC i de 
Cultures del Mon del PARTC DE MONTJUÏC. Activitat en grup

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura



• També està oberta la nostra programació familiar de setembre 
a maig, a aquests col•lectius, reservant un nombre de places per 
a que puguin participar-hi i gaudir-la. Un diumenge al mes per 
descobrir cultures del món!. Activitat individual places limitades.  

• Finalment els grups també ens poden visitar en visita lliure, tant a 
l’equipament Montcada com al de Montjuïc. 

Yasmina Riau
Responsable de comunicació 
+34 93256 22 96 
yriau@bcn.cat  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament

• La ciutat del Born 
Aquesta activitat ens permetrà apropar-nos a la història i la vida 
quotidiana de la ciutat de Barcelona del 1.700 visitant dos dels 
espais més destacats del Born CCM.  

• Un matí al Born 
Quines diferències hi ha entre la vida del segle XVIII i la vida en 
l’actualitat? Ho descobrirem en aquesta activitat participativa. 
(Activitat molt adient per col•lectius de discapacitat intel•lectual, 
infància i famílies). 

• Viatge a la història de la ciutat 
Visita dinamitzada per apropar-nos a la vida quotidiana de la 
Barcelona del segle XVIII: una ciutat moderna i connectada al 
món. 

• Visita a l’exposició Una infancia sota les bombes (veure activitats 
relacionades)

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 2017-2018.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

mailto:yriau%40bcn.cat?subject=


Lourdes Solana Carné
Comunicació El Born CCM
lsolana@bcn.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

Museu Frederic Marès. Des de l’any 2018 ofereix la seva programació habitual d’activitats 
educatives per a col•lectius en situació de vulnerabilitat. 
Unes 200 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut passaran pel  Museu 
Frederic Marès al llarg del 2018.

• Record’Art: es tracta d’una visita dissenyada especialment per 
a la gent gran i  té com a objectiu principal captar l’atenció dels 
visitants apel•lant als sentiments i records desperten les peces 
en el públic i quina informació ens poden aportar ells sobre 
aquestes. 

• Estimul’Art: activitat dissenyada en col•laboració amb l’institut 
ACE per a col•lectius de persones amb Alzheimer.  

• Visita al Gabinet del col•leccionista: aquesta visita us permetrà 
observar milers d’objectes curiosos i entranyables que 
reflecteixen la vida i els costums del passat, especialment del 
segle XIX 

• Visita a la col•lecció d’escultura: amb aquesta visita guiada 
descobrireu les obres mestres del Museu, que van des de l’època 
antiga fins al segle XIX.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Imma Mas Conde
Responsable de comunicació
+34 932563502
imasc@bcn.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

Les mateixes activitats que s’ofereixen durant la Setmana Apropa.
Consultar el web: www.elbornculturamemoria.cat

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura
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• Piccolo Circ de Fil. A Can Gassol, centre de creació d’arts 
escèniques Antonella D’Ascenzi presenta un assaig obert del seu 
espectacle de titelles.  

• Orpheus XXI. Sobre l’escenari del Teatre Monumental, el dissabte 
21 d’octubre a les 21 h hi haurà un projecte que té aparença de 
concert però que va molt més enllà. Amb el lema “Música per 
la vida i la dignitat” i sota la direcció artística de Jordi Savall, 20 
instrumentistes i cantants d’una gran diversitat de nacionalitats 
formen aquesta agrupació. El projecte té com a objectiu la 
integració de joves refugiats amb coneixement i talent per la 
música i promou la música mitjançant concerts i tallers diversos.  

• Halka. Circ de Tànger. La companyia Groupe Acrobatique de 
Tanger ens farà gaudir d’acrobàcies impossibles el diumenge 22 
d’octubre a les 20 h al Teatre Monumental. 

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 de fa més de 10 anys l’Aula de Teatre de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de 
Mataró també programa un curs de teatre adreçat a persones amb diversitat intel•lectual en 
col•laboració amb la Fundació El Maresme. 

Unes 300 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van passar per les 
activitats programades al Teatre Monumental i Can Gassol, centre de creació d’arts 
escèniques la temporada 2017-18.

• Assistència a la programació de la temporada estable de teatre i 
dansa.

• Assistència als processos de creació que es duen a terme a Can 
Gassol, centre de creació d’arts escèniques, ja sigui en format 
d’assaig obert, estrena o pre-estrena. 

Martí López Vila
Responsable de premsa 
93 758 26 96
mlvila@ajmataro.cat

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament
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Dimecres, 24 d’octubre, 16:30h 
Arcadi Volodos 
Palau de la Música Catalana 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

La promotora privada de concerts Ibercamera es va adherir a l’Apropa Cultura el 2017. Des 
de llavors, ofereix la seva programació habitual de concerts per a col•lectius en situació de 
vulnerabilitat.   

Durant la temporada 17-18 unes 130 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut 
van passar per Ibercamera. 

Clàudia Murall 
Responsable màrqueting Ibercamera
933 179 050
cmurall@ibercamera.com 

Contacte de premsa 
a l’equipament

Ibercamera Girona forma part del programa Apropa Cultura des de l’any 2017. Des de 
llavors, ofereix la seva programació habitual de concerts per a col•lectius en situació de 
vulnerabiliitat. 

Durant la temporada 17-18 unes 90 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la 
salut van passar per Ibercamera Girona.

Ibercamera Girona ofereix localitats per als concerts de la Temporada 
Ibercamera Girona, a l’Auditori de Girona.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

mailto:cmurall%40ibercamera.com%20?subject=


Visita guiada al Temple de la Llum, del 23 al 27 d’octubre a les 11h, 
visita de col·lectius d’Immigació, Discapacitat intel·lectual i Salut 
Mental.

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. 

Unes 7.376 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van passar per la 
Basílica la temporada 2017-18.

VISITA TEMPLE DE LA LLUM
• Visita guiada que parteix del relat de la llum i la connexió de 

l’edifici amb la natura. 
• Per a grups d’un màxim de 30 persones.
• Per a tots els col•lectius. 

EXPERIÈNCIA GUIADA
• Visita inclusiva que permet sumar-se a un grup de públic general.
• Visita guiada conduïda per guies especialitzats. 
• Per a tots els col•lectius. 

VISITA DIDÀCTICA
• Visita guiada plantejada des de la curiositat, l’observació i la 

descoberta.
• S’empra material educatiu de suport que permet interactuar amb 

els continguts.
• Per a infants i joves.

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

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament
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Concert Studio s’adhereix l’any per incorporar el Festival de Jardins de Pedralbes i el Festival 
del Mil·lenni a la xarxa Apropa Cultura. 

La temporada 17/18, més de 520 persones en situació de vulnerabilitat han gaudit dels seus 
espectacles. 

Concert Studio ofereix sls espectacles habituals de la seva 
programació a col·lectius en risc d’exclusió social. 

Carmen Vicente
Responsable de premsa
933 632 510
prensa@concertstudio.com

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament
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Teatre Ateneu de Tàrrega participa en el programa Apropa Cultura. Des de l’any 2017 ofereix 
la seva programació habitual de espectacles d’arts escèniques i concerts per a col·lectius 
en situació de vulnerabilitat. 
Des de fa 3 anys, també programa espectacles amb diversitat a l’escenari.
 
Unes 150 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van passar pel Teatre 
Ateneu la temporada 2016-17.

La seva programació habitual d’espectacles i concerts a un preu de 3 
euros.

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

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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

Unes 108 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van passar per L’Auditori  
de l’Espai  Ter durant els concerts i assajos oberts del Festival de Torroella de Montgrí  
presentats al programa a la temporada 2017-18.

• Assistència als concerts del Festival de Torroella de Montgrí i de 
l’Estartit Jazz Festival, en tant que assistència als concerts de 
Xarxa programats a la tardor i l’hovern. 

• Un assaig d’orquestra: assistència a assajos oberts dels artistes 
que venen als festivals. 

Irene Aparcio
Reserves i administració
info@jmtorroella.cat

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:info%40jmtorroella.cat?subject=


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. 

Durant la seva primera temporada a l’Apropa Cultura, gairebé 100 persones han gaudit dels 
seus espectacles.  

Mas i Mas ofereix els espectacles habituals de la seva programació a 
col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

Gabriel Pibernat
Responsable de Premsa
93 319 17 89
gabriel.pibernat@masimas.com

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament
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Cruïlla Apropa amb ALTEM. La Fundació Privada Altem és l’entitat de 
referència per la Generalitat de Catalunya en l’atenció de persones 
amb discapacitat intel•lectual a la comarca de l’Alt Empordà. 

Des de fa 3 anys, al Museu del Joguet de Catalunya desenvolupem 
juntament amb la Fundació Altem un programa específic adreçat a 
impulsar i a afavorir l’autonomia personal, les habilitats socials i el 
foment del reconeixement per part de la societat de les persones 
amb discapacitat intel•lectual. 

A la programació estable d’activitats adreçades al públic familiar 
s’inclouen tallers que la Fundació ALTEM desenvolupa com a teràpia 
ocupacional. L’activitat fa partícip de la vida del Museu el col•lectiu de 
persones amb discapacitat intel•lectual: fomenta la seva participació 
i integració en la comunitat, i contribueix al reconeixement per part 
de la societat de les seves capacitats. 

Per als infants és una experiència enriquidora, en la qual persones 
amb altres capacitats els expliquen el que són capaços de fer, 
col•laborant junts en el procés creatiu. Per a més informació: https://
www.mjc.cat/som-el-que-fem-el-cercle-virtuos/

Cruïlla amb una 
entitat social

El Museu del Joguet de Catalunya a Figueres és el primer museu de les comarques de Girona 
que forma part del programa Apropa Cultura.

Des de la seva creació, ja fa 36 anys, el Museu del Joguet de Catalunya ha estat 
profundament compromès amb l’accés universal a la cultura i al coneixement, així com amb 
la cohesió social, i ha establert lligams de treball amb la comunitat, i amb tota la societat, per 
millorar la vida de les persones. Entre els valors del Museu hi ha l’accessibilitat, la inclusió i 
l’equitat, així com la vàlua de l’educació per a tothom i sempre. En aquest sentit, el Museu, 
des dels seus inicis, ha portat a terme un seguit d’iniciatives adreçades a fomentar l’accés de 
les persones amb discapacitat a la cultura.

El passat dia 5 d’abril el Museu del Joguet de Catalunya entrà a formar part del programa 
Apropa Cultura. Durant aquest 2018 han visitat el museu i participat en les activitats 524 
persones en risc d’exclusió social. 



• Visita lliure al Museu. 

• Juga al Museu!. Visita comentada al Museu. 

• 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 que els participants es 
poden emportar a casa 

• Phojoc! Un photocall que et permetrà interactuar amb joguets del 
Museu. Activitat accessible i inclusiva per a tots els col•lectius 
(3/11/2018).

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Eva Pascual Miró 
Conservadora
+34 972 504 585
eva.pascual@mjc.cat 

Contacte de premsa 
a l’equipament

• Visita lliure al Museu. 

• Juga al Museu!. Visita comentada al Museu. 

• 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 que els participants es 
poden emportar a casa

• 
• Phojoc! Un photocall que et permetrà interactuar amb joguets del 

Museu. Activitat accessible i inclusiva per a tots els col•lectius 
(3/11/2018).

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?
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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 aquesta primera temporada, més de 3.300 persones han gaudit de les seves visites i 
dels seus espectacles.

• Park Güell: Visita lliure i gratuïta a l’Eix Monumental. 

• Zoo de Barcelona: visita lliure i visites comentades de la mà 
d’un/a educador/a del Zoo. 

• Anella Olímpica: localitats a 3€ per als espectacles que es 
programin a l’Estadi Olímpic, Palau Sant Jordi i Sant Jordi Club. 

• * Disponibilitat limitada als espectacles on per acord es disposin 
d’invitacions.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Jaime Ramos
Director de Marqueting i Comunicació
93 887 50 43
jramos@bsmsa.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

Park Güell forma part de la Xarxa Apropa Cultura. Des de l’any 2017 ofereix 2 modalitats 
d’accés: Accés gratuït i a preu reduït per centres i entitats que treballen amb  col•lectius en 
situació de vulnerabilitat social.

901 persones en risc d’exclusió social  van visitar la Zona Monumental del Park Güell durant 
la primera edició 2017-2018. 

HOLA QUE TAL DFGDFGDFSGsdfgdv
Park Güell de Barcelona i la Fundació Bayt Al Thaqafa (col•lectiu 
de persones en risc d’exclusió social: immigració, dona, infància i 
joventut).  

Cruïlla amb una 
entitat social

mailto:jramos%40bsmsa.cat?subject=


• Accés lliure per a grups de fins a 30 persones de dilluns a 
diumenge de 08:30h. a 11:30h. i de 15:00h. a 17:30h, segons 
disponibilitat* 

• Accés amb descompte d’un mínim del 30% sobre el preu de 
l’entrada general per a grups de fins a 30 persones, tots els dies 
de la setmana, en les franges de 8:30h a 10:30h en temporada 
baixa i de 8h a 9:30h en temporada alta. Segons disponibilitat ** 

• Recorregut alternatiu per a persones amb mobilitat reduïda. 

• Cadires de rodes sota demanda prèvia.  

• 3 places d’aparcament per a persones amb diversitat funcional. 

*  Màxim 900 places/any
** Màxim 1800 places/any

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Servei d’Atenció al Visitant Park Güell
+34 9340918300 
parkguell@bsmsa.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:parkguell%40bsmsa.cat?subject=


• Representació de l’espectacle Contes de la Mediterrània de les 
germanes Baldufa. Diumenge 21 d’octubre, 18 h. Teatre Plaza.  
Entrada gratuïta

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

L’Ajuntament de Castelldefels, amb el Teatre Plaza, integren també la xarxa del programa 
Apropa Cultura. Des del mes de setembre de l’any 2017 ofereix la seva programació habitual 
de teatre, música i dansa per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

Fins l’actualitat, durant la temporada 2017-2018 102 persones han pogut gaudir de l’oferta 
cultural del Teatre Plaza, oferint la oportunitat de gaudir dels beneficis de les sortides 
culturals a tots els col·lectius destinataris del programa. 

Assistència als espectacles de teatre, música, i dansa del Teatre 
Plaza 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Anna Lopez Granados
Responsable de premsa 
+34 936651150 (ext. 1043) 
ana.lopez@castelldefels.org

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:ana.lopez%40castelldefels.org?subject=


• El fantasma de Canterville, dissabte 27 d’octubre a les 21h al 
Centre Cultural Municipal de Valls, assistència d’un grup del 
col·lectiu de Salut Mental.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Els Teatres de Valls es van adherir a Apropa Cultura a principis del 2018. Tot i portar poc 
temps en aquest projecte, la seva experiència en el camp de la inclusió no és nova, ja que fa 
més de 10 anys que fomenten la integració social amb el personal d’acomodació i porteria 
en els seus equipaments culturals treballant conjuntament amb la Fundació Ginac. 

Durant el primer semestre del 2018 han gaudit d’algun dels seus espectacles 88 persones en 
risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut. En els 9 espectacles que van oferir gairebé van 
omplir totes les localitats. 

Els espectacles d’arts escèniques i música dels Teatres de Valls, 
espectacles de teatre, circ, dansa i música.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Joan Plana Fontanillas
Cap del Gabinet de Premsa 
977  636 001 (ext.1144)
jplanaf@valls.cat 

Vanessa Gatell Espejo
Dinamitzadora Cultural  
977  636 003 (ext.1222)
vgatell@valls.cat  

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:jplanaf%40valls.cat?subject=
mailto:vgatell%40valls.cat?subject=


• Diumenge 28 d’octubre, 19 h
Èdip amb Julio Manrique

• Diumenge 11 de novembre, 19 h
Somni d’una nit d’estiu amb Els Pirates Teatre

• Diumenge 25 de novembre, 19h
Al Sud del Paral•lel amb Carlos Gramaje

El Teatre Municipal l’Ateneu participa al programa Apropa Cultura des del gener de 2018. 
Durant la temporada han assistit al Teatre Municipal l’Ateneu unes 75 persones de 4 
col•lectius amb risc d’exclusió.

Durant el mes d’octubre i novembre oferirà diversos espectacles per a les entitats  i col•lectius 
en situació de vulnerabilitat d’Apropa Cultura. 

Ofereixen la seva programació habitual d’espectacles i concerts a un 
preu de 3 euros.

Miquel Àngel López
Responsable de premsa de l’Ajuntament d’Igualada
93 803 19 50
comunicacio@aj-igualada.net

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:comunicacio%40aj-igualada.net?subject=


El Museu de Ciències Naturals de Barcelona és un dels nous equipaments adherits a la xarxa 
Apropa Cultura l’any 2018. 

El Museu es dota d’un programa  global d’accessibilitat tant física com comunicativa per 
promoure la igualtat d’accés de totes les persones amb independència de la seva edat o 
diversitat funcional física o intel·lectual.

Departament de comunicació
93 256 22 05
comunicaciomcnb@bcn.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

Què oferirà a través 
d’Apropa Cultura?

A partir del mes de novembre, oferirà visites comentades, visites 
lliures i tallers del Museu de Ciències Naturals i dels Jardí Botànic 
de Barcelona, adaptades a les necessitats de totes les persones a 
col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

El Museu ha ampliat la seva oferta i ha dissenyat dues noves 
activitats per als col·lectius en situació de vulnerabilitat:

• Mirades Creuades: Visita + taller.  
Descripció: dins de l’exposició Planeta Vida, observarem la vitrina 
dels predadors. A partir d’uns reptes, investigarem i descobrirem 
històries dels animals que habiten aquesta vitrina. 

• Comunitats en collage: Visita dinamitzada. 
Descripció: Com són les comunitats vegetals? Quins elements 
les conformen? Com les podem descriure? Ens mirarem  les 
comunitats vegetals del Jardí Botànic de Barcelona i  les 
analitzarem. Finalment en farem un paral·lelisme amb les 
comunitats humanes de les quals nosaltres  en podem formar 
part.

mailto:comunicaciomcnb%40bcn.cat?subject=


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. 

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.
Enguany, 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. 

Fins a l’actualitat, durant el 2018 Un matí d’orquestra s’ha organitzat a Balaguer, Cervera, 
Solsona, la Seu d’Urgell i Juneda amb l’assistència de més de 140 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.

973 110 219
orquestra@ojc.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

L’OJC s’ha adherit al programa Apropa Cultura l’any 2018 per apropar 
la seva música a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per una 
banda, mitjançant l’organització de l’activitat Un matí d’orquestra 
a diferents municipis del territori, i per altra banda, oferint la seva 
programació de concerts habitual als col·lectius socials. 

• Un matí d’orquestra a Cervera, dimecres 24 d’octubre, participació 
d’un grup del col·lectiu de discapacitat intel·lectual

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

mailto:orquestra%40ojc.cat?subject=


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. 

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 va decidir 
adherir-se al programa per poder vehicular l’accés a la cultura a persones que es troben en 
una situació de vulnerabilitat. 

Fins a l’actualitat, durant el 2018 a Balaguer s’han organitzat dues sessions de l’activitat Un 
matí d’orquestra, oferint la oportunitat d’expandir els beneficis que la música aporta a les 
persones destinatàries del programa Apropa Cultura.

Joan Bové
Tel. 973445194
comunicacio@balaguer.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

L’Ajuntament de Balaguer s’ha adherit al programa Apropa Cultura 
amb la finalitat d’acostar la cultura als col·lectius socials. A través 
dels seus equipaments culturals ofereix localitats dels espectacles 
de la seva programació habitual a un preu social i accessible. 

Els equipaments culturals de l’Ajuntament de Cervera ofereixen 
espectacles de teatre de la seva programació regular a un preu 
màxim de 3 euros per als grups socials.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

mailto:comunicacio%40balaguer.cat?subject=


Emmarcat en un procés d’expansió territorial del programa Apropa Cultura, l’Ajuntament 
de Cervera es va adherir l’any 2018, incorporant 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. 

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 va decidir adherir-
se al programa per poder vehicular l’accés a la cultura a persones que es troben en una 
situació de vulnerabilitat. 

Fins a l’actualitat, durant el 2018 a Cervera s’han organitzat dues sessions de l’activitat Un 
matí d’orquestra, oferint la oportunitat d’expandir els beneficis que la música aporta a les 
persones destinatàries del programa Apropa Cultura.

Dani Vidal
Responsable de premsa
revista@cerverapaeria.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

L’Ajuntament de Cervera s’ha adherit al programa Apropa Cultura amb 
la finalitat d’acostar la cultura als col·lectius socials. A través dels 
seus equipaments culturals ofereix localitats dels espectacles de la 
seva programació habitual a un preu social i accessible.  

Els equipaments culturals de l’Ajuntament de Cervera ofereixen 
espectacles de teatre de la seva programació regular a un preu 
màxim de 3 euros per als grups socials.

• Un Matí d’Orquestra a Cervera. Taller de musicoteràpia i concert
10/10/2018 al 24/10/2018 – durada 1h 30min
Auditori Municipal de Cervera

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

mailto:revista%40cerverapaeria.cat?subject=


Emmarcat en un procés d’expansió territorial del programa Apropa Cultura, 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. 

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 va decidir adherir-
se al programa per poder vehicular l’accés a la cultura a persones que es troben en una 
situació de vulnerabilitat. 

Fins a l’actualitat, durant el 2018 a Juneda s’han organitzat dues sessions de l’activitat Un 
matí d’orquestra, oferint la oportunitat d’expandir els beneficis que la música aporta a les 
persones destinatàries del programa Apropa Cultura.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

L’Ajuntament de Juneda s’ha adherit al programa Apropa Cultura amb 
la finalitat d’acostar la cultura als col·lectius socials. A través dels 
seus equipaments culturals s’ofereix l’accés a tota la programació 
habitual a un preu màxim de 3€. 

Asuelto de HURyCAN (20/10/2018) Teatre Foment. Places 
disponibles per a cadires de rodes
 
• Contes 1.0 de Teatre a la fuga (04/11/2018) - durada 60 min. 

Teatre Foment. Places disponibles per a cadires de rodes 

• AVORE de Ramon Balagué, Sònia Gómez i Astrio (18/11/2018) 
Teatre Foment. Places disponibles per a cadires de rodes 

• Carinyo de Pérez&Disla (01/12/2018) Teatre Foment. Places 
disponibles per a cadires de rodes 

• CHAPAMAMA o al fi del món d’Incursió Social. (02/12/2018) 
- Teatre Foment. Ambient informal, Informació en lectura fàcil, 
Places disponibles per a cadires de rode 

• Els cistells de la Caputxeta de Samfaina de Colors (16/12/2018) - 
Teatre Foment. Places disponibles per a cadires de rodes

El Teatre Foment de Juneda i la sala La Farinera ofereixen 
espectacles de teatre de la seva programació regular a un preu 
màxim de 3 euros per als grups socials.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?



Ramon Giné 
Cultura de l’ajuntament de Juneda
630 963 734
cultura@juneda.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

• Zoo Creative de Dancescape (29/12/2018) Teatre Foment. Places 
disponibles per a cadires de rodes

mailto:cultura%40juneda.cat?subject=


Emmarcat en un procés d’expansió territorial del programa Apropa Cultura, l’Ajuntament de 
La Seu d’Urgell es va adherir l’any 2018, incorporant a la xarxa d’equipaments la Sala Sant 
Domènech. 

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 La Seu d’Urgell va decidir 
adherir-se al programa per poder vehicular l’accés a la cultura a persones que es troben en 
una situació de vulnerabilitat. 

Fins a l’actualitat, durant el 2018 a La Seu d’Urgell s’han organitzat dues sessions de l’activitat 
Un matí d’orquestra, oferint la oportunitat d’expandir els beneficis que la música aporta a les 
persones destinatàries del programa Apropa Cultura.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

L’Ajuntament de La Seu d’Urgell s’ha adherit al programa Apropa 
Cultura amb la finalitat d’acostar la cultura als col·lectius socials. 
A través dels seus equipaments culturals ofereix localitats dels 
espectacles de la seva programació habitual a un preu social i 
accessible. 
 

Els equipaments culturals de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell 
ofereixen espectacles de teatre de la seva programació regular a un 
preu màxim de 3 euros per als grups socials.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Montse Rovira
Responsable de premsa
mrovira@aj-laseu.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:mrovira%40aj-laseu.cat?subject=


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

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 va decidir 
adherir-se al programa per poder vehicular l’accés a la cultura a persones que es troben en 
una situació de vulnerabilitat. 

Fins a l’actualitat, durant el 2018 a Solsona s’han organitzat dues sessions de l’activitat Un 
matí d’orquestra, oferint la oportunitat d’expandir els beneficis que la música aporta a les 
persones destinatàries del programa Apropa Cultura.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

L’Ajuntament de Solsona s’ha adherit al programa Apropa Cultura 
amb la finalitat d’acostar la cultura als col·lectius socials. A través 
dels seus equipaments culturals ofereix localitats dels espectacles 
de la seva programació habitual a un preu social i accessible. 

Els equipaments culturals de l’Ajuntament de Solsona ofereixen 
espectacles de teatre de la seva programació regular a un preu 
màxim de 3 euros per als grups socials.

• Un Matí d’Orquestra a Solsona. Taller de musicoteràpia i concert
25/09/2018 al 17/10/2018 – durada 1h 30min
Teatre Comarcal de Solsona

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

Noemí Vilaseca
Comunicació Ajuntament de Solsona 
973 48 00 50 
comunicacio@ajsolsona.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

mailto:comunicacio%40ajsolsona.cat?subject=


El Museu del Ferrocarril de Catalunya s’adhereix a la xarxa Apropa Cultura durant la tardor 
de 2018. A partir del mes de novembre, oferirà les seves visites i activitats adaptades a les 
necessitats de totes les persones a col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

El 2017, el Museu del Ferrocarril de Catalunya va presentar un projecte d’accessibilitat. 
L’objectiu del Museu és totalment inclusiu i que qualsevol persona pugui fer la visita de forma 
autònoma. 

Ana Grande Jiménez
Cap de Comunicació i Educació
Museu del Ferrocarril de Catalunya
938158491 - 551670
anagrande@ffe.es

Contacte de premsa 
a l’equipament

Què oferirà a través 
d’Apropa Cultura?

La possibilitat de realitzar visites comentades, visites dinamitzades, 
tallers participatius a un preu accessible per a persones en situació 
de vulnerabilitat. 

mailto:anagrande%40ffe.es?subject=


La Fundació Antoni Tàpies és un dels nous equipaments adherits a la xarxa Apropa Cultura 
l’any 2018. Va ser creada el 1984 per l’artista Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure 
l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani.

Actualment, la Fundació i Apropa Cultura estan desenvolupant una programació de visites i 
activitats participatives adaptades a les necessitats dels diferents col·lectius socials. 

Daniel Solano 
Cap de Premsa 
+34 934 870 315  
press@ftapies.com

Contacte de premsa 
a l’equipament

Què oferirà a través 
d’Apropa Cultura?

A partir del mes de desembre, a través del portal web d’Apropa 
Cultura, les entitats socials podran gaudir de visites i tallers artístics 
a la Fundació Antoni Tàpies. 

mailto:press%40ftapies.com?subject=


Durant la tardor del 2003, el SAT! Sant Andreu Teatre, ubicat en unes antigues cotxeres 
d’autobusos, es va convertir en un teatre de nova planta per a 383 espectadors amb l’objectiu 
de dedicar-se a la difusió de les arts escèniques. Actualment ofereix una oferta de teatre de 
qualitat però assequible per a tots els espectadors a partir de dues línies de programació 
escènica: familiar i dansa.
 
El SAT! dedica tots els esforços a refermar, d’una banda, a la creació d’una programació 
d’arts escèniques per a infants que es basi en 3 criteris bàsics i inamovibles: Diversió 
i entreteniment + Educació + Qualitat artística. De l’altra, a l’exhibició de la dansa 
contemporània amb especial recolzament a les companyies catalanes tan joves com 
consolidades.
 
La tardor de 2018 el SAT! s’adhereix al programa Apropa Cultura amb la voluntat d’oferir 
la seva programació habitual a col·lectius en situació de vulnerabilitat a un preu de 3€ per 
persona. Abans de finalitzar l’any, s’espera que més de 200 persones hagin gaudit de la seva 
programació de dansa i teatre.

Glòria Padrós
933457930
comunicacio@sat-teatre.cat

Contacte de premsa 
a l’equipament

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

SAT! Sant Andreu Teatre ofereix localitats dels espectacles de la seva 
programació habitual a col·lectius en situació de vulnerabilitat a un 
preu social i accessible.

• Sessió 3.2 companyies a dúo, dijous 25 d’octubre a les 20:30h, 
assistència de col·lectius de Pobresa i Discapacitat física.  

• Molsa, diumenge 28 d’octubre a les 17:30h, assistència de 
col·lectius de Gent Gran i Discapacitat intel·lectual. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa?

mailto:comunicacio%40sat-teatre.cat?subject=


#somApropa
CONTACTE DE PREMSA

premsa@apropacultura.cat

Sònia González
Andrea Cosialls

Anna Aurich 

93 301 00 39 (COSMICA) i 93 247 93 06 (Apropa Cultura)

www.apropacultura.cat

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

