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1. Resum

11 anys de l’Apropa Cultura en xifres:

1.769
centres socials 

registrats

93
equipaments 

culturals adherits

>4.500
assistències a 

formacions

24
ciutats i municipis 
de Catalunya amb 
presència Apropa

>169.000
experiències 

culturals



1. Resum



2. Objectius

a. Explicar a la SOCIETAT que tothom necessita la cultura i que 
equipaments públics i privats amb el programa Apropa ho fan possible:

1. Incrementar el nombre de programadors culturals que vulguin adherir-se a 
la xarxa.

2. Visibilitat de l’esforç de l’administració, les institucions i sobretot dels 
equipaments per acostar la cultura a les persones amb risc d’exclusió social.

3. Arribar al públic habitual dels equipaments i que sigui conscient de la tasca 
que fan.

4. Donar valor al programa perquè inversors privats s’hi interessin i hi 
inverteixin.

La campanya de comunicació de la 3ª Setmana Apropa s’ha dut a terme seguint tres 
objectius:



2. Objectius

b. Transmetre als treballadors dels EQUIPAMENTS la importància del 
programa i crear implicació personal i emocional

1. Tasca de comunicació interna prèvia per tal que Apropa Cultura i la Setmana 
Apropa no siguin vistos com una feina més, sinó com una feina útil per molta 
gent.

2. Millorar la implicació per l’activitat cruïlla (és molt important pels usuaris i 
per les entitats).

3. Augmentar els elements de visibilització als equipaments.

c.   Involucrar als responsables de les ENTITATS SOCIALS (no només
als educadors) i a les ADMINISTRACIONS per tal d’augmentar-ne la 
seva implicació.



3. Què hem fet?

3.1. Proposta creativa



3.1. Proposta creativa

S’han dut a terme una sèrie de reunions de l’equip Apropa amb un agència externa 
per tal d’elaborar la proposta creativa.

La proposta per la qual es va acabar apostant va constar de:

a. Quatre frases que convidessin a la reflexió jugant amb els 
termes ‘inclusió’ i ‘cultura’

b. Un manifest que reivindiqués la necessitat d’una cultura 
inclusiva

c. Un vídeo promocional que comptés amb la presència d’un 
ambaixador de renom mediàtic, però sensible amb la iniciativa, 
d’una usuària del programa.

* Per veure el conjunt de propostes creatives inicials feu clic aquí  



3.1. Proposta creativa

a. Frases

Aquests són els 
quatre eslògans 
reivindicatius que 
van conformar la 
campanya.

Es poden 
descarregar aquí.



3.1. Proposta creativa

b. Manifest

En aquest manifest
s'hi recullen les 
principals idees i 
reivindicacions del 
programa.

Diverses persones 
implicades a 
l’Apropa Cultura el 
van llegir a la roda 
de premsa. I 
tothom qui vulgui el 
pot signar i/o 
consultar aquí.

Fins al moment, 
200 persones

han signat el 
manifest



3.1. Proposta creativa

c. Vídeo

* Per veure el clip sencer feu clic aquí.

Un spot rodat al Teatre 
Lliure, dirigit per la 
productora Funky
Monkey i protagonitzat 
per Alícia Mendo, usuària 
del programa Apropa, del 
Servei de Rehabilitació 
Comunitària de Cornellà 
del Parc Sanitari de Sant 
Joan de Déu i Alguer 
Miquel, cantant de 
Txarango.



3. Què hem fet?

3.2. Campanya de premsa



3.2. Campanya de premsa

a. Context sociopolític

A l’hora de valorar la campanya de premsa, cal tenir en 
compte que els dies previs i posteriors a la  3ª Setmana
Apropa van coincidir amb les setmanes de més tensió a 
Catalunya pel ‘procés’. 

La concentració mediàtica al voltant de la situació política 
que vivia el país va eclipsar la presència d’altres
esdeveniments noticiables als mitjans.



3.2. Campanya de premsa

Es va enviar: la convocatòria per a la roda de premsa i, un cop celebrada aquesta, 
la nota de premsa:

b. Convocatòria i Nota de premsa

Convocatòria
Nota de 
premsa

* La podeu llegir completa aquí. * La podeu llegir completa aquí.



3.2. Campanya de premsa

Es va realitzar un treball exhaustiu a l’hora d’elaborar el dossier de premsa per tal 
de fer visible la tasca i implicació de tots els equipaments.

El dossier recollia les frases reivindicatives, el manifest, dades, testimonis, etc. 
Però sobretot presentava cada un dels equipaments adherits, així com les 
activitats programades durant la Setmana Apropa 2017.

c. Dossier de premsa

* Per consultar el dossier feu clic aquí.



3.2. Campanya de premsa

c. Roda de premsa

• Lluís Puig, conseller de Cultura

• Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania

• Laia Ortiz, tinenta d'alcaldia de Drets Socials de 
l'Ajuntament de Barcelona

• Jaume Collboni, tinent d'alcaldia d'Empresa, 
Cultura i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona 
(baixa a última hora)

• Maite Fandos, Diputada d’Esports de la Diputació
de Barcelona

• Alícia Mendo, usuària del programa Apropa, del 
Servei de Rehabilitació Comunitària del parc
sanitari de Sant Joan de Déu

• Pepe Roman, usuari del programa Apropa, de 
l'Associació Alba

• Iván López, treballador social Projecte Aferra’t

• Josefina Domènech, Presidenta de la Fundació
MRW

• Elisa Duran, Directora General Adjunta de la 
Fundació Bancària La Caixa

| PARLAMENTS
• Vicenç Villatoro, director del CCCB

• Sonia Gainza, directora del programa Apropa Cultura

* Van assistir-hi, en total, més de 50 representants
d'equipaments i institucions de tot Catalunya.



3.2. Campanya de premsa

c. Roda de premsa | FOTO DE FAMÍLIA



3.2. Campanya de premsa

d. Resultats: Principals aparicions



3.2. Campanya de premsa

d. Resultats: Roda de premsa, peticions

Agències
ACN Van venir a la RDP
Europa Press Van venir a la RDP
EFE Van venir a la RDP
Diaris
La Vanguardia Visita al Liceu. Entrevistes a presos i a 

Sonia Gainza per publicar al VIVIR
El Punt-Avui Va venir a la RDP. Publicat

Revistes i Digitals
Godot Publicat
Teatralnet Va venir a la RDP - Publicat

Ràdio
Ràdio 4 - RNE Van venir a la RDP
RAC 1 Van venir a la RDP

Catalunya Ràdio Van venir a la RDP i van parlar amb
usuaris

Ràdio 4 - Els Matins
de Ràdio 4

Entrevista en directe amb Sonia Gainza, 
usuària i educador.

Ràdio 4 - Amics i 
coneguts

Menció el cap de setmana

TV
Betevé - Àrtic Imatges. Publicat a l'agenda.

TV3 Van venir a la RDP, però volien parlar 
amb polític. Des de cultura van demanar
horaris de les activitats, però estaven
molt saturats per l’actualitat política.

TVE Visita al Liceu. Entrevista presos i Sonia 
Gainza per l'informatiu

TV3 - Matins Ens ha demanat vídeos, però no ens va 
assegurar que pogués sortir per 
l'actualitat política. Finalment no es va 
emetre.

8TV -
Catalunya 
Directe

Visita al Liceu. Entrevista presos i Sonia 
Gainza pel magazín

TV3 - Tarda 
Oberta

Visita a la cruïlla Mercat Flors- Centre 
Ocupacional. No es va poder emetre
aquell dia per l'actualitat política i està
encara pendent d'emissió.

TVE - Punts de 
Vista

Fet reportatge a l'Auditori i a Sabadell. 
S'emetrà el 21 de desembre.



• Consulta el RECULL DE PREMSA aquí

• Consulta la VALORACIÓ ECONÒMICA de les diferents aparicions a mitjans aquí

3.2. Campanya de premsa

b. Resultats

Amb la celebració de la 3ª Setmana Apropa s’han aconseguit:

70 
aparicions 
als mitjans

amb una 
audiència de 

4.533.136
persones

i valorades
en 326.484€



3. Què hem fet?

3.3. Campanya de xarxes 
socials i incidència digital



3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

Abans d’emprendre la nova campanya a xarxes de la 3ª Setmana Apropa es va elaborar 
un informe inicial que determinava quin era l’estat de les xarxes d’Apropa Cultura i 
què calia fer per millorar-lo. 
Aquestes són les principals recomanacions:

a. Anàlisi inicial sobre la presència a les xarxes socials

Potenciar més els continguts
gràfics: 

•  Penjar vídeos propis directament
des de Facebook / Twitter, NO 
enllaçar-los des de YouTube. 

•  Per generar tràfic cap a YouTube, es 
poden penjar a les XXSS petits teasers
+ enllaç a YouTube amb el vídeo 
complet.  

•  Crear GIFs, bàners i imatges per fer
els continguts més atractius.  

Treballar el reach i l’engagement: 

•  Etiquetar perfils i pàgines influents per 
arribar a potencials seguidors. 

•  Interactuar amb els usuaris per guanyar
visibilitat (reaccionar i respondre als
comentaris, plantejar post amb preguntes 
obertes, organitzar concursos...)

•  Dissenyar accions conjuntes amb les 
entitats i col·lectius que formen part de la 
xarxa Apropa Cultura per arribar a molta
més gent.

* Podeu consultar l’informe complet aquí.
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3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

Es van invertir un total de 
165.5€ a Facebook que van 
aconseguir:

• Arribar a més de 55.450
persones

• 277 m’agrada a la pàgina

• 364 clics als enllaços

• 12.350 visionats de vídeo

• 330 interaccions més

b. Inversió a xarxes socials
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3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

c. Estadístiques a les xarxes socials i a la web

| FACEBOOK
(visualitzacions en el període del 16 d’octubre al 5 de novembre)

Més de 200 
nous 

m’agrada

L’spot promocional a Facebook es va veure més de 
12.200 vegades durant el període:
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3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

c. Estadístiques a les xarxes socials i a la web

| YOUTUBE
(visualitzacions en el període del 16 d’octubre al 5 de novembre)

El visionat de
vídeos al canal 
de Youtube es 

duplica
àmpliament

El clip més vist és l’spot promocional i la immensa 
majoria hi accedeixen mitjançant fonts externes:



3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

c. Estadístiques a les xarxes socials i a la web

| INSTAGRAM

El post més popular a Instagram 
va ser el del MANIFEST.

Queda pal·lès que aquesta és una 
plataforma encara per explotar, 
però es va pel bon camí.

Enguany es va introduïr l’ús d’STORIES de 24h per tal de fer un seguiment 
més instantani i proper de les activitats de la Setmana Apropa

Els seguidors a Instagram van incrementar notablement durant la setmana 
prèvia (primer gràfic) i la Setmana Apropa (segon gràfic).

Una cinquantena de nous seguidors es van aconseguir durant aquestes dues 
setmanes:



3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

c. Estadístiques a les xarxes socials i a la web

| TWITTER

El nombre de 
seguidors va 
augmentar 

considerablement: 
120 seguidors en 2 

setmanes

Si ens fixem en l’engagement, es va assolir més la setmana prèvia a l’Apropa (primer gràfic) 
que la Setmana Apropa (segon gràfic), tot i que també augmenta considerablement.
Cal recordar la situació política que es va viure durant la Setmana, en la qual les xarxes 
estaven en plena ebullició pel ‘procés’.

El mateix succeeïx amb el nombre de seguidors:



3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

c. Estadístiques a les xarxes socials i a la web

| TWITTER

Aquests són alguns dels tuits més populars durant el període analitzat. És de recalcar l’ajuda 
dels equipaments que col·laboren a l’hora de difondre el programa:



3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

c. Estadístiques a les xarxes socials i a la web

| ANALYTICS

Comparant la 3ª Setmana Apropa i la prèvia amb el mateix període de fa un any quan es va celebrar la 2ª
Setmana Apropa, podem veure un increment considerable del trànsit a la web www.apropacultura.cat:

Concretament, per aquesta nova edició han augmentat en més d’un 50% el nombre de visites a la web i 
el nombre d’usuaris únics, Un cop dins la web, han augmentat en quasi un 40% el nombre de visites a 
les diferents pàgines i un 1,8% el nombre de noves sessions.

També podem observar que, durant aquest perióde, més del 60% són nous visitants.



3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

• Lluís Puig, conseller de cultura de la Generalitat de 
Catalunya

• Pep Tugues, director Teatre Auditori Sant Cugat

• Dolors Ricart, gerent de la Fundació Miró

• Salvador Sunyer,  director Temporada Alta

• Vicenç Villatoro, director CCCB

• Anna Roig, Càritas

• Josep Margalef, director Teatre Fortuny de Reus

• Joan Ollé, director Palau de la Música

• Laia Sabaté, regidora de cultura de l’Ajuntament de 
Badalona

• Agnès Rotger, regidora de Serveis Socials Badalona

• Assun Pinillos, Museu Picasso

• Patrícia Puig, Direcció de Memòria, Història i 
Patrimoni

• Josefina Domènech, Fundació MRW

c. Acció especial durant la roda de premsa

• Joaquim Garrigosa, director de L’Auditori

• Oriol Toldrà, gerent de l’Auditori Pau Casals del 
Vendrell

• Martín Pérez, director Concert Studio 

• Àngels Margarit, directora del Mercat de les Flors

• Núria Guasch, educadora social

• Roger Fe, educador social 

• Roser Font, regidora acció social de l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí

• Laia Ortiz, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona 

• Pep Berga, regidor de cultura de l’Ajuntament
d’Olot

• Isabel Vidal, gerent de Focus

• Maite Fandos, àrea d’esports de la Diputació de 
Barcelona

• Clara Martínez, sots directora del Teatre Lliure

Es va demanar la participació dels diferents assistents a la roda de premsa (equipaments culturals, administració 
pública i entitats socials): se’ls hi va fer una fotografia i se’ls hi va preguntar per què és necessari un projecte com 
l’Apropa Cultura. Aquest és el llistat dels participants:
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3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

c. Acció especial durant al roda de premsa
Aquest és el resultat del que es va compartir a les xarxes socials:
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3.3. Campanya de xarxes socials i incidència digital

c. Acció especial durant la roda de premsa



3. Què hem fet?

3.4. Campanya pels
treballadors i públic dels

equipaments



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

Per tal de transmetre com d’important és que els mateixos treballadors dels
equipaments s’impliquin amb el programa, es va dur a terme el següent:

- Redacció i maquetació de newsletters

- Petició de col·laboració als Community Managers dels equipaments

- Repartiment de xapes

- Celebració de les cruïlles:

a. Envers els treballadors

Què són les cruïlles?
Consisteixen en fer un intercanvi d’experiències entre una entitat social
i un equipament. 
El centre social té l’oportunitat de visitar un equipament d’una manera especial 
i després és el personal de l’equipament qui visita el centre social per 
compartir-hi una activitat. D’aquesta manera, també són els centres qui obren 
les seves portes i poden mostrar el seu món, els seus valors i les seves realitats.



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

- El Gran Teatre del Liceu amb els Centres Penitenciaris de la Generalitat de 
Catalunya (Justícia)

a. Envers els treballadors CRUÏLLA 1



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

- El Teatre Lliure amb la Residència de Gent Gran Mil·lenari (Gent Gran)

a. Envers els treballadors CRUÏLLA 2



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

- El Mercat de les Flors amb el Centre Ocupacional la Marina de la Fundació
Asproseat (Discapacitat intel·lectual)

a. Envers els treballadors CRUÏLLA 3



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

- L’Auditori de Barcelona amb l’Associació Saräu (Discapacitat intel·lectual i 
diversitat de col·lectius)

a. Envers els treballadors CRUÏLLA 4



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

- L’Auditori de Girona amb el Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat 
de les Germanes Hospitalàries (Discapacitat intel·lectual)

a. Envers els treballadors

CRUÏLLA 5

CRUÏLLA 6

CRUÏLLA 7

- El Teatre Auditori de Granollers amb l’Associació Apadis (Discapacitat
intel·lectual)

- El Teatre Nacional de Catalunya amb el Centre Ocupacional Bogatell
(Discapacitat intel·lectual)



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

Pel que fa al públic dels equipaments, 
específicament es va dur a terme el 
següent

- Redacció i maquetació de 
newsletters, donant-los a conèixer
el projecte i animant-los a 
participar de la Setmana Apropa a 
les xarxes socials

- Repartiment de xapes

b. Envers el públic dels equipaments

* Consulteu aquí la newsletter que es 
va enviar al públic dels equipaments.



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

c. Elements de publicitat offline (externa)

Flyers

• CaixaForum Girona
• Cosmo Caixa
• CCCB
• Auditori Municipal de Terrassa
• El Born Centre de Cultura i Memòria
• Fundació Joan Miró
• MACBA
• MNAC
• Centre d'Art La Panera
• Museu Picasso
• Ateneu de Sabadell
• "Servei de CulturaAjuntament de Vilafranca del Penedès"
• Ajuntament del Vendrell - Teatre Angel Guimerà i

Auditori Pau Casals
• Auditori de Girona
• Bitó Produccions
• Teatre Municipal de Girona
• Teatre Municipal de l'Escorxador
• Ajuntament de Mataró - Teatre Monumental
• Ajuntament de Terrassa - Teatre Principal
• Ajuntament de Vilanova

• Atrium Viladecans
• Teatre Romea
• Teatre Goya
• La Villarroel
• Teatre Condal
• Gran Teatre del Liceu
• Institut Cultura Olot
• Kursaal
• L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona
• Mercat de les Flors
• Palau de la Música
• Teatre Auditori de Granollers
• Teatre Bartrina
• Teatre Fortuny
• Teatre Joventut Hospitalet
• Teatre Lliure
• Teatre Nacional de Catalunya
• Teatre Zorrilla i Principal
• Teatre-Auditori Sant Cugat
• Ajuntament de Castelldefels
• Ajuntament de Torroella de Montgrí

Es van repartir un total de 20.150 flyers als públics de 41 equipaments:



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

c. Elements de publicitat offline (externa)

Flyers



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

c. Elements de publicitat offline (externa)

Rollups

Es van repartir 10 rollups (85x205 cm) que es van 
exhibir als vestíbuls de 9 equipaments culturals (només 
10 rollups, perquè molts dels equipaments ja el tenien):

• Ateneu de Sabadell 

• "Servei de CulturaAjuntament de Vilafranca del Penedès"

• Ajuntament de Mataró - Teatre Monumental

• Teatre Romea

• Teatre Goya

• Teatre Bartrina

• Teatre Lliure (2)

• Teatre Zorrilla i Principal

• Ajuntament de Castelldefels



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

c. Elements de publicitat offline (externa)

Banderoles

Del 26 de setembre fins el 25 de novembre de 2017 es van col·locar 76 banderoles
pels següents carrers de Barcelona:

1. Sardenya entre Trav. Gràcia i 
Sant A.M. Claret

2. Gran Via entre Roger de Flor 
i Marina 

3. Trav. Gràcia entre Bailén i 
Sicília

4. Felip II entre Pl. Congrés i 
Av. Meridiana

5.    Trafalgar



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

c. Elements de publicitat offline (externa)

Xapes

Es van repartir 1310 xapes entre
els diferents equipaments.

Revistes

Es van repartir 635 revistes entre 
els diferents equipaments.



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

d. Elements de publicitat als mitjans

TELEVISIÓ
Enguany s’ha tornat a inserir un spot de televisió a TV3, vehiculats gratuïtament amb el 
suport de l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa de CCMA.
Aquests són els diferents spot passats a TV3/Canal 33:

Producte Canal Data Franja Descripció Programa Durada

2-Espot TV3 18-oct-17 5-Tarda (2016) Tarda oberta 22,00

2-Espot TV3 18-oct-17 8-Nit1 Està passant 22,00

2-Espot 33D 18-oct-17 8-Nit1 Com si fos ahir 22,00

2-Espot 33D 18-oct-17 8-Nit1 Quèquicom 22,00

2-Espot TV3 19-oct-17 2-Migdia Notícies 3/24 22,00

2-Espot 33D 19-oct-17 8-Nit1 Com si fos ahir 22,00

2-Espot 33D 20-oct-17 8-Nit1 Com si fos ahir 22,00

2-Espot TV3 20-oct-17 8-Nit1 Zona zàping 22,00

2-Espot TV3 21-oct-17 5-Tarda (2016) Tarda de cine 22,00

2-Espot 33D 21-oct-17 8-Nit1 Cronos 22,00

2-Espot TV3 22-oct-17 1-Matí Notícies 3/24 22,00

2-Espot 33D 22-oct-17 8-Nit1 Telefilm 22,00



3.4. Campanya pels treballadors i públic dels equipaments

d. Elements de publicitat als mitjans

RÀDIO
També s’ha tornat a inserir un falca de ràdio a Catalunya, Ràdio, vehiculada gratuïtament
amb el suport de l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa de CCMA.
Aquestes són les falques que es van passar en antena:

12 falques a Catalunya Ràdio 
entre els dies 19 i 22 d’octubre



Anna Aurich i Sònia González  
Premsa Apropa Cultura

+34 93 301 00 39 
premsa@apropacultura.cat  

www.apropacultura.cat


