
campanya de comunicació - memòria i resultats 
5a setmana apropa cultura 

del 21 al 27 d’octubre de 2019



1. Resum 

2. Objectius 

3. Què hem fet?  
      

 3.1. Eix temàtic 

 3.2. Acte de presentació 

 3.3. Campanya de premsa     
  a. Dossier de premsa 
  b. Convocatòria i nota de premsa     
  c. Resultats: principals aparicions 
  d. Resultats: en xifres 

 3.4. Campanya digital i de xarxes socials 
  a. Acció a les xarxes socials 
  b. Resultats 

 3.4. Campanya de cara als treballadors/es i públic 
  a. Envers els treballadors 
  c. Elements de publicitat offline (externa) 
  d. Elements de publicitat als mitjans 
 

índex



1. resum



13 anys de l’Apropa Cultura en xifres: 

 

1. resum

2.400  
propostes culturals 

cada temporada

127  
equipaments 

culturals adherits

284.106 
experiències 
culturals des 

del 2006

41 
municipis catalans  

amb presència 
Apropa

2.411  
centre socials 

resgirstrats



1. resum



2. objectius



La campanya de comunicació de la 5ª Setmana Apropa Cultura, engegada amb la intenció de donar 
visibilitat al programa Apropa Cultura -que aquest 2019 ha celebrat 13 anys-, ha posat el focus enguany en 
els següents objectius: 

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

• Focalitzar la campanya en un col·lectiu concret per tal de fomentar aquest aspecte de pont entre 
entitats i equipament culturals, a més de visibilitzar els beneficis que l’accés a la cultura pugui tenir 
en un col·lectiu concret. Enguany, el col·lectiu que s’ha volgut visibilitzar és el de dones en situació 
de vulnerabilitat (dones supervivents de violència de gènere, dones migrades i refugiades, 
treballadores sexuals, dones amb diversitat funcional, dones amb discapacitats, dones en risc 
d’exclusió social i dones que formin part de col·lectius com l’LGTBI o de salut mental.). 

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

2. objectius



A més dels objectius concrets de la campanya 2019, es mantenen els objectius genèrics de cada any: 

• Transmetre als TREBALLADORS/ES DELS EQUIPAMENTS la importància del programa i crear 
implicació personal i emocional perquè «és una tasca que requereix dedicació inclusiva»  

• Explicar al PÚBLIC DELS EQUIPAMENTS que les institucions culturals a les quals acudeixen 
aposten per la cultura inclusiva i formen part activa del programa perquè, entre tots, volem fer de la 
cultura «un privilegi inclusiu». 

• Explicar a la SOCIETAT que tothom necessita la cultura i que els equipaments públics i privats ho 
fan possible a través del programa Apropa perquè «depèn únicament i inclusivament de totes i 
tots» 

• Involucrar als responsables de les ENTITATS SOCIALS (no només als educadors) i a les 
ADMINISTRACIONS per tal d’augmentar la seva implicació perquè estem «a favor de caure en risc 
d’inclusió social»

2. objectius



3. què hem fet?



3.1. eix temàtic



Per aquesta nova edició de la Setmana Apropa Cultura s’ha dut a terme un canvi d’orientació. A partir 
d’ara: 

• Es dedica temàticament la Setmana Apropa Cultura a un col·lectiu en situació de vulnerabilitat 
concret. Cada any serà diferent i això permet poder focalitzar i centrar l’atenció en les necessitats 
particulars de cada col·lectiu i facilitar-ne la seva difusió. Enguany, la Setmana Apropa Cultura es 
centra, com ja hem vist, en les dones en situació de vulnerabilitat. 

• Aquesta temàtica anual no es limita tan sols als dies de la Setmana Apropa Cultura, si no que 
s’extén al llarg de tota la temporada. Amb aquest canvi es vol aconseguir que cada col·lectiu tingui 
una presència especial i destacada en la programació dels diferents equipaments culturals que 
formen part de l’Apropa Cultura, ja sigui en forma d’espectacles, exposicions, xerrades, tallers, 
cicles o qualsevol altra activitat programada. 

Els elements que s’han generat per tal de donar difusió al col·lectiu de dones en situació de vulnerabilitat 
enguany són: 

A. Conceptualització de la campanya (claim) 

B. Vídeo promocional 

C. Sèrie de fotografies 

D. Activitats 

3.1. eix temàtic



A. CONCEPTUALITZACIÓ DE LA CAMPANYA (CLAIM) 
 
Aquesta edició de la Setmana Apropa Cultura s’ha celebrat sota el lema #TotesIncloses, per transmetre la 
idea que és necessari i imprescindible per a la nostra societat que les dones en situació de vulnerabilitat es 
sentin incloses dins l’oferta cultural del país. Cultura per la inclusió! 

3.1. eix temàtic



B. VÍDEO PROMOCIONAL 
 
El vídeo d'enguany s’ha concebut amb l’objectiu de despertar l'empatia envers diversos testimonis de dones 
usuàries d'Apropa. De forma indirecta, aquestes han compartit les seves experiències i han mostrat com el 
programa esdevé una peça cabdal en la seva inclusió dins la societat. Històries de dones anònimes, 
escrites en un paper, que busquen l’impacte en l'espectador a través de persones que les llegeixen a 
l’atzar.  
Per aconseguir aquests testimonis s’ha treballat conjuntament amb diverses entitats que han facilitat a 
Apropa Cultura les històries de diverses dones. El vídeo s’ha rodat al MACBA i la productora encarregada de 
realitzar-lo i produïr-lo ha sigut Funky Monkey.  

Podeu veure el vídeo aquí.

3.1. eix temàtic

https://www.youtube.com/watch?v=TaBiN0Ck-fc


C. SÈRIE DE FOTOGRAFIES 
 
Per tal de reforçar la idea d’Apropa cultura com a pont entre entitats socials i equipaments culturals, es 
realitzaran diverses sèries de fotografies que mostrin el dia a dia de les entitats que acompanyen a les 
dones en situació de vulnerabilitat.  
Fotografies on hi apareixen dones, educadores, activitats al centre, etc. La idea és reflectir la feina de 
diverses entitats a través de perfils diferents de dones que es poden beneficiar del programa Apropa 
Cultura. A través dels mateixos centres, coneixerem les vivències d’aquestes dones a les quals acompanyen 
i el benefici que suposa per elles ser Apropa. 

Les fotografies han estat realitzades per Anna Achon.

3.1. eix temàtic



D. ACTIVITATS 
 
Amb la col·laboració de les entitats socials i els equipaments culturals, s’ha dissenyat un programa 
d’activitats amb l’objectiu de donar visibilitat a la tasca que realitzen aquestes entitats socials i com la 
cultura pot ajudar a aconseguir una societat més inclusiva. 
 
Aquestes activitats s'adrecen a professionals d'equipaments culturals i de l'àmbit social i tenen lloc al llarg 
de la temporada, el tret de sortida de la qual va ser la Setmana Apropa Cultura. A cada activitat es crea un 
grup de persones per compartir experiències vinculades a dones i cultura.  

Aquestes són les activitats que s’han programat enguany: 

• Jornada d'Accessibilitat i Diversitat 2019: Museus i Dones en situació de vulnerabilitat 

• Assistència a l'espectacle Paisajes para no colorear al Teatre Lliure 

• Visita comentada a l'exposició Feminismes al CCCB 

• Visita a l'entitat social Diàlegs de dona. 

• Formació sobre Teoria Queer. Al Centre d'Art la Panera de Lleida. 

• Visita comentada a l'exposició Aurèlia Muñoz al Museu Nacional d'Art de Catalunya. 

• Visita a l'entitat El lloc de la dona.  

• Assistència a l'espectacle Mulïer al Sat! Sant Andreu Teatre. 

• Visita comentada a l'exposició Nalini Malani a la Fundació Joan Miró. 

3.1. eix temàtic



D. ACTIVITATS 
 

3.1. eix temàtic



3.2. acte de presentació



UN ACTE PARTICIPATIU I PLURAL 

En aquesta cinquena edició de la Setmana Apropa Cultura es consolida el canvi d’orientació en el format 
de presentació de l’esdeveniment: fugir del format roda de premsa per passar a organitzar un acte social 
multitudinari de presentació, de celebració, un punt de trobada, en un format distès i agradable, que sigui 
cita ineludible de retrobament de tots els actors implicats en l’Apropa Cultura. Usuaris, entitats, gerents i 
treballadors/es dels equipaments a polítics, educadors, periodistes, etc. D’aquesta manera, es vol agraïr el 
compromís de tots els qui participen en el programa i constatar que som molts i moltes les preocupades 
per fer créixer la cultura inclusiva arreu. 

L’acte es va celebrar el 21 d’octubre de 2019 al Teatre Lliure de Gràcia i va comptar amb la presència de la 
periodista Gemma Nierga que, sota l’objectiu de donar-li un format més televisiu, va dinamitzar la 
presentació que va comptar amb la participació activa de diversos agents de l’entorn Apropa Cultura com 
ara regidors d’ajuntaments d’arreu del territori, tècniques de cultura i de l’àmbit social, directors 
d’equipaments, usuaris, etc. 

L’acte va assolir un èxit rotund d’assistència amb desenes de representants dels equipaments culturals 
catalans i representants de les administracions.

3.2. acte de presentació



ESCALETA DE L’ACTE 

3.2. acte de presentació



PARLAMENTS 

- Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat 
 
- Chakir el Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat 
 
- Laura Pérez, tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament 
 
- Dani Granados, delegat de Drets Culturals de l’Ajuntament 
 
- Elisa Duran, directora general adjunta de la Fundació 
Bancària La Caixa 

- Alba Barnusell, diputada delegada de Polítiques d’Igualtat de 
l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació 
de Barcelona 
 
- Carla Rigol, psicòloga de l’Associació Hèlia Dones 
 
- Dona usuària de l’Associació Hèlia Dones 
 
- Laura Gomis, coordinadora del grup Atreveix-te a viure 

- Sonia Gainza, Directora de l'Apropa Cultura 

- Juan Carlos Martel Bayod, director del Teatre Lliure

3.2. acte de presentació



CONTRUÏM FUTUR 

El programa Apropa Cultura posa altaveu, coneixements i eines perquè la cultura pugui arribar a totes les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Això és possible gràcies a la xarxa de coordinadors i 
coordinadores Apropa d’arreu, que són qui fa d’aquest programa una eina útil.  
 
Per aquest moitu, aquest 2019 a l’acte de presentació es van voler destacar iniciatives concretes de 
l’àmbit social, del cultural i del de la política municipal que han servit per fer avenços importants. 

3.2. acte de presentació



FOTOGRAFIES DEL TRANSCURS DE L’ACTE 

3.2. acte de presentació



FOTOGRAFIA DE FAMÍLIA 

3.2. acte de presentació



MITJANS DE COMUNICACIÓ ASSISTENTS 

• Diari ARA 

• El Punt Avui 

• RAC 1 

• Ràdio 4 - RNE 

• Catalunya Ràdio 

• Teatral 

• Teatre Barcelona 

• EFE 

• ACN

3.2. acte de presentació



3.3. campanya de premsa



3.3. campanya de premsa

ESTRATÈGIA DE PREMSA 
 
L’objectiu que s’ha volgut perseguir amb els mitjans de comunicació ha tornat a respondre a criteris més 
qualitatius que quantitatius.  

• S’ha implicat de forma més personal als mitjans de comunicació i als seus responsables de les 
seccions de cultura i societat per tal de crear un vincle més emocional amb ells/es. 

• Més enllà de l’acte de l’acte de presentació, s’ha buscat que la cobertura mediàtica d’Apropa 
Cultura fossin peces periodístiques i reportatges més extensos, profunds i en un to més 
emocional, que expliquessin històries. Enguany s’han aconseguit reportatges com els següents:

EL PERIÓDICO 
Entrevista a supervivents 

de violència sexual i 
la seva relació 
amb l’Apropa

BETEVÉ 
Reportatge al programa 
Àrtic amb l’entitat Hèlia 
Dones i Reportatge al 

programa Codi de Barris 
amb la Fundació Els 

Tres Turons

EL SUPLEMENT de 
CATALUNYA RÀDIO  

Especial sobre violència 
de gènere i superació 

a través de la cultura amb 
entrevistes extenses  
a dues supervivents



3.3. campanya de premsa

DOSSIER DE PREMSA  
 
Es va dur a terme una exhaustiu contacte amb els diferents equipaments que conformen l’Apropa Cultura a 
l’hora d’elaborar el dossier de premsa per tal de fer visible la tasca i implicació de tots els equipaments 
durant la Setmana.

l dossier presenta 
cada un dels 
equipaments 
adherits, posant 
especial èmfasi en 
com treballen 
aquests la inclusió i 
en la seva 
programació 
relacionada amb la 
temàtica dona/
gènere. 

Podeu descarregar 
el dossier aquí.

https://drive.google.com/file/d/1VFIKNi4W00m0iSHm6JgCpRtd9EjJCubZ/view?usp=sharing


3.3. campanya de premsa

CONVOCATÒRIA 
 
Podeu veure la 
convocatòria  
de premsa 
aquí.

https://preview.mailerlite.com/g8u0a1


3.3. campanya de premsa

NOTA DE PREMSA 
 
Podeu veure la 
nota de premsa 
aquí.

https://preview.mailerlite.com/k7v3d1


3.3. campanya de premsa

RESULTATS: principals aparicions MITJANS GENERALISTES 
 



3.3. campanya de premsa

RESULTATS: principals aparicions MITJANS LOCALS 
 



3.3. campanya de premsa

RESUTATS: xifres  
 
Amb la celebració de la 5ª Setmana Apropa Cultura s’han aconseguit: 

• Consulta el RECULL DE PREMSA aquí 

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

137 
aparicions 
als mitjans

amb una 
audiència de 
15.080.338 

persones

  i valorades en 
140.989,21 

euros

https://drive.google.com/file/d/1Ol0VKrKpGlWSfAPKYq5_jqr-WGxvozWl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1L6iMflgZZ6VySRlEN6TXIP8YpWXoB-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ol0VKrKpGlWSfAPKYq5_jqr-WGxvozWl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ol0VKrKpGlWSfAPKYq5_jqr-WGxvozWl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ol0VKrKpGlWSfAPKYq5_jqr-WGxvozWl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ol0VKrKpGlWSfAPKYq5_jqr-WGxvozWl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ol0VKrKpGlWSfAPKYq5_jqr-WGxvozWl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1L6iMflgZZ6VySRlEN6TXIP8YpWXoB-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1L6iMflgZZ6VySRlEN6TXIP8YpWXoB-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1L6iMflgZZ6VySRlEN6TXIP8YpWXoB-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1L6iMflgZZ6VySRlEN6TXIP8YpWXoB-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1L6iMflgZZ6VySRlEN6TXIP8YpWXoB-/view?usp=sharing


3.4. campanya digital i xarxes socials



ACCIÓ A LES XARXES SOCIALS 

• S’ha establert contacte directe amb els responsables de xarxes socials i/o comunicació dels 
diferents equipaments culturals, per tal d’anar tots a la una, per exemple, amb la publciació del 
vídeo promocional. 

• S’ha bolcat tot el material específic per xarxes socials al drive especific d’Apropa Cultura on els 
equipaments han pogut descarregar i fer ús del material generat per l’Apropa 

• S’ha incentivat l’ús del hashtag #TotesIncloses, així com el genèric #somApropa, i s’ha apel·lat al 
component emocional 

• S’ha creat un esdeveniment al Facebook 

• S’ha compartit als perfils d’Apropa el material divers que els equipaments han generat a les seves 
xarxes socials.  

3.4. campanya digital i xarxes socials



ACCIÓ A LES XARXES SOCIALS 

S’ha generat material audiovisual com: A) MINICLIPS a partir del vídeo promocional, on els participants 
expressaven la seva opinió respecte els testimonis de dones que acabaven de llegir. Missatges curts i 
directes que despertaven l’empatia de l’espectador/a. 

3.4. campanya digital i xarxes socials



ACCIÓ A LES XARXES SOCIALS 

S’han generat creativitats com: B) PORTADES per als diferents perfils a xarxes socials i C) BANNERS per a mails. 

 

3.4. campanya digital i xarxes socials



ACCIÓ A LES XARXES SOCIALS 

S’han generat creativitats com: D) XIFRES impactants que resumeixin l’activitat de l’apropa en els últims 
anys en creativitats adaptades a les diferents xarxes socials. 

 

3.4. campanya digital i xarxes socials



ACCIÓ A LES XARXES SOCIALS 

S’han generat creativitats com: E) CITES que resumeixin les bones accions de l’àmbit social, cultural i de 
la política municipal per fer possible una cultura més iclusiva. 

 

3.4. campanya digital i xarxes socials



RESULTATS: Facebook

3.4. campanya digital i xarxes socials

• L’spot promocional a Facebook 
el van veure 5.611 persones i 
va generar 168 interaccions 
entre likes, comentaris i 
comparticions.  

• El segon contingut que millor ha 
funcionat a Facebook és el testimoni 
d’una usuària amb un total de 81 
reaccions, 36 de les quals generades a 
partir de les comparticions dels usuaris.



RESULTATS: Facebook

3.4. campanya digital i xarxes socials

• RESUM quantitatiu (dades extretes del període comprès entre el 2/10/2019 i el 4/11/2019):



RESULTATS: Instagram

3.4. campanya digital i xarxes socials

• El posts més populars van ser 
imatges de moments de la 
presentació de la Setmana 
Apropa 2019. En aquest 
període es van aconseguir 478 
nous seguidors.  
 
El canal presenta una evolució 
molt positiva i, en general, es 
detecta que els continguts que 
millor funcionen són els que 
humanitzen el projecte.



RESULTATS: Instagram

3.4. campanya digital i xarxes socials

• Pel que fa al feed, enguany 
s’ha aconseguit cuidar 
l’estètica i resumir 
ordenadament i en forma de 
highligts el contingut més 
rellevant de la Setmana 
Apropa Cultura i el projecte en 
general.



RESULTATS: Instagram

3.4. campanya digital i xarxes socials

• Pel que fa a Instagram Stories, 
un canal que ja ha superat el 
feed en importància i 
estadístiques, detectem bons 
resultats. 
 
Els stories amb més 
seguiment han estat els de la 
presentació al Teatre Lliure, 
alguns amb més de 300 
visualitzacions, situant-se així 
com els més vistos de l’any. 
 
Seguint amb la línia del feed, 
els continguts que més 
funcionen són els que posen al 
focus a les persones que 
formen part del projecte. 



RESULTATS: Instagram

3.4. campanya digital i xarxes socials

• RESUM quantitatiu (dades extretes del període comprès entre el 2/10/2019 i el 4/11/2019):



RESULTATS: Twitter

3.4. campanya digital i xarxes socials

• El bon ritme de publicacions a 
Twitter s’ha traduït amb més 
volum d’interaccions i en una 
pujada sostinguda de seguidors, 
amb un pic a inicis de la 
Setmana Apropa.



RESULTATS: Twitter

3.4. campanya digital i xarxes socials

• El tweet que millor va funcionar 
durant la campanya va ser el de 
presentació de l’spot, que va 
conseguir gairebé 30.000 
impressions i mas de 5.000 
visualitzacions.



RESULTATS: Twitter

3.4. campanya digital i xarxes socials

• A continuació els principals resultats d’octubre i novembre a Twitter:



RESULTATS: Twitter

3.4. campanya digital i xarxes socials

• RESUM quantitatiu (dades extretes del període comprès entre el 2/10/2019 i el 4/11/2019):



RESULTATS: YouTube

3.4. campanya digital i xarxes socials

• El clip més vist durant la campanya és 
l’spot promocional i la immensa 
majoria hi accedeixen mitjançant 
fonts externes que han compartit el 
vídeo. Aquest s’ha reproduït 1.175 
vegades en total.



RESULTATS: Google Analytics

3.4. campanya digital i xarxes socials

• Comparant la 5ª Setmana Apropa i la prèvia amb el mateix període de fa un any quan es va celebrar la 4ª 
Setmana Apropa, podem veure un increment del trànsit al web.

• A la gràfica podem observar que la majoria de setmanes se supera o s’iguala la ja bona xifra de visites al web que 
es va aconseguir l’any passat. També segueixen augmentant els resultats pel que fa a sessions i nombre d’usuaris 
que accedeixen als continguts del web. També podem observar que, durant aquest perióde, gairebé el 70% són 
nous visitants, cosa que ens diu que l’interés pel projecte creix en nous cercles.



RESULTATS: Mencions de la Setmana Apropa Cultura a altres perfils

3.4. campanya digital i xarxes socials

• El més destacable d’aquesta edició a xarxes socials és l’augment d’equipaments que han compartit 
contingut relacionat amb la Setmana Apropa Cultura. Alguns exemples:  



RESULTATS: Mencions de la Setmana Apropa Cultura a altres perfils

3.4. campanya digital i xarxes socials



RESULTATS: Mencions de la Setmana Apropa Cultura a altres perfils

3.4. campanya digital i xarxes socials



RESULTATS: Mencions de la Setmana Apropa Cultura a altres perfils

3.4. campanya digital i xarxes socials



3.5. campanya de cara a treballadors/es i públic



DE CARA A TREBALLADORES 

La campanya d’aquesta 5ª Setmana Apropa Cultura ha seguit incidint en la importànica dels 
treballadors i treballadores dels equipaments culturals per fer possible l’èxit d’Apropa Cultura. Per tal de 
fer-los sentir el més partícips possible del programa, s’ha dut a terme el següent: 

• S’ha confiat en la complicitat dels responsables de comunicació i Community Managers dels 
equipaments, amb els quals s’ha estat en constant contacte online i telefònic per gestionar tots 
els temes relatius a la comunicació Apropa de cada equipament. 

• Es va celebrar, abans de l‘estiu a l’Auditori, una reunió de les responsables de comunicació 
d’Apropa amb els i les responsables de cada equipament on es van dur a terme diversos grups 
de treball per a cada una de les àrees relacionades amb la comunicació del programa i d’on es 
van extreure les posteriors línies de treball. 

• Enviant correus personalitzats informant de la celebració de la Setmana Apropa Cultura als 
gerents dels diferents equipaments. 

• Facilitant tot tipus de material necessari per fer visible la Setmana Apropa Cultura a cada 
equipament (roll-ups, xapes, material gràfic, etc.) 

• Celebrant cruïlles, que impliquessin directament als treballadors i treballadores

3.5. campanya de cara a treballadors/es i públic



DE CARA A TREBALLADORES 

Durant el transcurs d’aquesta 5a Setmana Apropa 
Cultura es van celebrar les següents 4 cruïlles: 

• Teatre Nacional de Catalunya i Mujeres 
Palante 

• L’Auditori i l’Associació Benestar i 
Desenvolupament 

• Auditori de Girona i Càritas Diocesana Girona 

• Palau de la Música Catalana i l’Associació de 
Dones Gitanes - Drom Kotar Mestipen

3.5. campanya de cara a treballadors/es i públic

QUÈ SÓN LES CRUÏLLES? 

Són un intercanvi d’experiències que permetrà 
saber què i qui hi ha a l’altra banda de la porta. 
Educadors i persones ateses per una entitat visiten 
un equipament cultural i coneixen de primera mà 
les persones que hi treballen. Després, són els 
treballadors de l’equipament que fan la visita 
inversa i s’acosten a una realitat desconeguda per 
a molts i que humanitza a tots/es.



ELEMENTS DE PUBLICITAT OFFLINE (EXTERNA) 

• Es van repartir més de 11.700 flyers als 
públics dels més de 120 equipaments que 
formen la xarxa Apropa.  

• Es van produir 400 bosses que es van repartir 
el dia de l’acte de presentació al Teatre Lliure. 

• Es va repartir un roll-up (85x205 cm) a cada 
equipament per fer visible la xarxa Apropa 
Cultura arreu del territori. 

• Es van repartir 500 xapes entre els diferents 
equipaments. 

• Es van produïr 400 bracelets amb el lema 
#totesincloses

3.5. campanya de cara a treballadors/es i públic



ELEMENTS DE PUBLICITAT OFFLINE (EXTERNA) 

Es van distribuir 300 banderoles corresponents a la campanya Setmana Apropa Cultura 2019: 

• Del 23/09/2019 fins 22/10/2019 Tarragona entre Av. Roma i Consell de Cent 

• Del 23/09/2019 fins 22/10/2019 Roger de Flor entre Almogàvers i Av. Vilanova 

• Del 23/09/2019 fins 22/10/2019 Marina entre Gran Via i Casp 

• Del 23/09/2019 fins 22/10/2019 Av. Marquès de l Argenteria entre Pg. Picasso i Pl. Palau 

• Del 23/09/2019 fins 22/10/2019 Sardenya entre Rosselló i Aragó 

• Del 23/09/2019 fins 22/10/2019 Provença entre Villarroel i Balmes 

• Del 23/09/2019 fins 22/10/2019 Av. Meridiana entre Navas de Tolosa i Espronceda 

3.5. campanya de cara a treballadors/es i públic



ELEMENTS DE PUBLICITAT ALS MITJANS 

Enguany s’ha inserit un spot de televisió a TV3 i 
una falca de ràdio a Catalunya Ràdio, vehiculats 
gratuïtament amb el suport de l’àrea de 
Responsabilitat Social Corporativa de la CCMA 
(Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals).

3.5. campanya de cara a treballadors/es i públic

Canal Data Descripció Programa

TV3 22-oct-19 Els Matins

TV3 23-oct-19 Joc de cartes

33D 23-oct-19 Històries de la vida

TV3 24-oct-19 Els Matins

33D 24-oct-19 Obrint plaça

TV3 25-oct-19 Tot es mou

33D 25-oct-19 Quan arribin els marcians

33D 25-oct-19 This Is Art

TV3 26-oct-19 Tarda de cine

33D 26-oct-19 Nit i dia

33D 27-oct-19 Viatges insòlits

TV3 27-oct-19 Katalonski

Spot a la TELEVISIÓ

Emissora Data Nº falques
Catalunya 
Informació

22-
oct-19 1 falca

Catalunya 
Informació

24-
oct-19 1 falca

Catalunya 
Informació

25-
oct-19 1 falca

Catalunya 
Ràdio

22-
oct-19 2 falques

Catalunya 
Ràdio

23-
oct-19 2 falques

Catalunya 
Ràdio

24-
oct-19 2 falques

Catalunya 
Ràdio

25-
oct-19 2 falques

Catalunya 
Ràdio

25-
oct-19 2 falques

Falca a la RÀDIO



#somApropa



Alejandra Blanco  
comunicacio@apropacultura.cat  
+34 93 247 93 06 

COSMICA (Anna Aurich i Sònia González) 
premsa@apropacultura.cat  
+34 93 301 00 39   

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