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1. Resum
12 anys de l’Apropa Cultura en xifres:  

1.986  
centres socials  

registrats

100  
equipaments 

culturals adherits

>216.000  
usuaris beneficiats

26  
municipis catalans  

amb presència 
Apropa

>216.752  
experiències  

culturals
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2. Objectius
La campanya de comunicació de la 4ª Setmana Apropa Cultura, engegada amb la 
intenció de donar visibilitat al programa Apropa Cultura -que aquest 2018 ha celebrat 12 
anys-, s’ha dut a terme explorant, millorant i aprofundint la línia iniciada la passada edició 
basada en obrir el focus de públics. 

Aquest 2018 s’ha apostat per assolir els següents objectius:

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

• 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 a molta gent.

• Fer-los sentir protagonistes, que sentin que el programa Apropa té èxit també gràcies a la seva 
implicació.

• Seguir incentivant la seva participació a l’activitat cruïlla (és molt important pels usuaris i per les 
entitats).

• Augmentar els elements de visibilització als equipaments.  

 



2. Objectius

b. 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». 

c. Explicar a la SOCIETAT que tothom necessita la cultura i que els equipaments públics i 
privats amb el programa Apropa ho fan possible perquè «depèn únicament i 
inclusivament de totes i tots»:

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

• 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.

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

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

d. Involucrar als responsables de les ENTITATS SOCIALS (no només als educadors) i a 
les ADMINISTRACIONS per tal d’augmentar-ne la seva implicació perquè estem “a favor 
de caure en risc d’inclusió social”. 
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3.1. Proposta creativa

La idea creativa iniciada l’any passat s’ha adaptat aquest 2018 seguint l’objectiu de valorar 
la implicació dels treballadors i treballadores del equipaments i amb la idea de transmetre 
el concepte de comunitat.

La proposta creativa ha constat de:  

 a. Un vídeo promocional que comptés amb la col·laboració i el testimoni de  
treballadors i treballadores dels equipaments culturals

 b. L’ús transversal a totes les comunicacions del hashtag #somApropa, per  
compartir el sentiment de comunitat.

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

 

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

  

  



3.1. Proposta creativa

a. VÍDEO PROMOCIONAL 
Enguany l’spot, rodat al Gran teatre del Liceu, s’ha basat en un recull d’entrevistes a 
treballadors i treballadores dels equipaments culturals alternades amb imatges 
d’usuaris i usuàries d’Apropa Cultura interactuant amb ells. 

El vídeo explica les vivències i la transformació que ha suposat per ells i elles la 
participació en el programa, plasmant el següent:  

• Les pors o prejudicis inicials de treballar en els equipaments amb usuaris de l’Apropa.

• La superació d’aquests prejudicis inicials i la transformació personal dels entrevistats 
gràcies a conviure amb realitats diferents a través de la seva feina.

• La transformació dels propis usuaris, des del punt de vista dels entrevistats que a través de 
la seva feina s’adonen de l’efecte positiu que té en els usuaris poder gaudir de la cultura en 
els seus equipaments com un ciutadà qualsevol.

• Finalment, l’apel·lació al dret a la cultura i al compromís personals dels entrevistats i dels 
seus equipaments amb la inclusió de tota la societat. 

 



3.1. Proposta creativa

a. VÍDEO PROMOCIONAL

 



3.1. Proposta creativa

b. #somApropa 
Enguany s’ha volgut fer servir el hashtag 
#somApropa per a totes les comunicacions 
amb la intenció de plasmar la idea de 
comunitat i que tots i totes SOM APROPA, 
en primera persona del plural. 

 



3.1. Proposta creativa

c. FRASES
S’han tornat a utilitzar els eslògans reivindicatius 
i contundents de la campanya del 2017. 

 



3.1. Proposta creativa

d. MANIFEST
S’ha tornat a compartir el manifest on s'hi 
recullen les principals idees i 
reivindicacions del programa.

Aquesta edició l’han signat 211 persones. 
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3.2. Acte de presentació

MÉS ENLLÀ D’UNA RODA DE PREMSA 
En aquesta quarta edició de la Setmana Apropa Cultura es segueix avançant per fer 
factible un canvi d’orientació en el format de presentació de l’esdeveniment: s’ha volgut 
fugir del format roda de premsa per passar a organitzar un acte social multitudinari de 
presentació, de celebració, un punt de trobada i cita ineludible de retrobament tots els 
actors implicats en l’Apropa Cultura. Des d’usuaris, entitats, gerents i treballadors/es 
dels equipaments a polítics, educadors, periodistes, etc.

L’acte es va celebrar el 19 d’octubre de 
2018 al foyer del Gran Teatre del Liceu i 
va comptar amb la presència del 
periodista Jofre Font que, sota l’objectiu 
de donar-li un format més televisiu, va 
dinamitzar la presentació. 

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 

• Presentació del balanç de l'any a càrrec de Sonia Gainza 

• Projecció de l’spot promocional de la 4a edició de la Setmana Apropa 

• Parlaments dels assistents 

• Breu actuació: Cercles de Percussió amb Pau Gimeno, col·laborador d’Apropa 
Cultura i el curs Educa amb l’Art 

• Foto de família dels responsables de les institucions/equipaments/entitats 
assistents 

• Aperitiu per als assistents 

• Entrevistes dels mitjans  



3.2. Acte de presentació

PARLAMENTS
• Laura Borràs, consellera de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya

• Chakir El Homrani, conseller del 
Departament de Treball, Assumptes 
Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya

• Laia Ortiz, segona tinenta d'alcaldia i 
Direcció de l'Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona

• Joan Subirats, comissionat de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona

• Sonia Gainza, Directora de l'Apropa 
Cultura

• Ma Antonia Vila, usuària del programa 
Apropa, de la Fundació Maresme 

• Gabriel Cañete, educador social de la 
Fundació Maresme 

• Carles Somoza, coordinador d’activitats 
educatives d’El Born CCM i Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA)

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

• Josefina Domènech, Presidenta de la 
Fundació MRW

• Christina Scheppelmann, directora 
artística del Liceu 

 
Va moderar l'acte i va fer entrevistes als 
usuaris i educadors, el periodista Jofre 
Font.



3.2. Acte de presentació
FOTOGRAFIES DEL TRANSCURS DE L’ACTE
 



3.2. Acte de presentació

FOTOGRAFIA DE FAMÍLIA #somApropa 

 



3.2. Acte de presentació

MITJANS DE COMUNICACIÓ ASSISTENTS 

• ACN

• Europa Press 

• EFE

• La Vanguardia

• ARA

• El Punt Avui 

• Ràdio 4

• SER

• Catalunya Ràdio 

• Teatral
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3.3. Campanya de premsa

ESTRATÈGIA DE PREMSA 
Enguany l’objectiu que s’ha volgut perseguir amb els mitjans de comunicació ha 
respost 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.

• Per fer-ho possible, la directora de l’Apropa Cultura, Sonia Gainza, i la responsable 
de premsa, Anna Aurich s’han reunit personalment amb els responsables de 
mitjans com La Vanguardia o TV3.

• Més enllà de l’acte de l’acte de presentació, s’ha buscat que la cobertura mediàtica 
de l’Apropa Cultura fossin peces periodístiques i reportatges més extensos, 
profunds i en un to més emocional, que expliquessin històries. Com, per exemple:

•  

 

TV3 
Va assistir a dues 
activitats (a la Sagrada 
Família i al Palau de la 
Música) per fer un 
reportatge per als 
informatius.

MITJANS LOCALS 
Enguany també s’ha posat especial èmfasi en contactar 
amb alguns dels mitjans locals dels municipis catalans 
adherits al programa Apropa. I els resultats han sigut molt 
satisfactoris.  
Per exemple, : El 9TV fa assistir a una activitat d’un 
col·lectiu a l’Atlàntida de Vic per fer un reportatge.

BETEVÉ 
Va assistir a dues 
activitats Apropa 
(a l’Auditori i al 
TNC) per fer un 
reportatge pel 
programa Àrtic.



3.3. Campanya de premsa

a. 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.

El dossier recollia les frases 
reivindicatives, el manifest, dades, 
testimonis, etc., però, sobretot, 
presentava cada un dels 
equipaments adherits, així com les 
activitats que aquests programaven 
durant la Setmana Apropa Cultura 
2018.

Podeu descarregar el dossier aquí.

 

*Exemple de pàgina de com es presenta un equipament al 
dossier de premsa.

https://drive.google.com/file/d/1_m8oLBLvodB9xY6DbB3Xxz6N1kRJDJ4n/view?usp=sharing


3.3. Campanya de premsa

b. CONVOCATÒRIA i 
NOTES DE PREMSA
Es va enviar la convocatòria 
per a l’acte de presentació i 
celebració de la quarta 
Setmana Apropa Cultura i, un 
cop celebrada aquesta, la nota 
de premsa. 

 

*Podeu veure la convocatòria aquí

https://preview.mailerlite.com/c7a7r4


3.3. Campanya de premsa

b. CONVOCATÒRIA i NOTES DE PREMSA

 

*Podeu veure 
la nota de 
premsa aquí

https://preview.mailerlite.com/o8h9b1


3.3. Campanya de premsa

c. RESULTATS: principals aparicions (mitjans nacionals) 

 



3.3. Campanya de premsa

c. RESULTATS: principals aparicions (mitjans locals) 

 



3.3. Campanya de premsa

d. RESULTATS: en xifres
Amb la celebració de la 4ª Setmana Apropa s’han aconseguit:

 

86 
aparicions als 

mitjans

amb una 
audiència de  

12.895.149 
persones

i valorades en 
184.290€

• Consulta el RECULL DE PREMSA aquí 

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

https://drive.google.com/file/d/1eg-IGopGH5XlJsH0cFYvcQJgo4hlvBmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118gMw4TfBCweUgiGIBQmtUfG7SCKU_dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118gMw4TfBCweUgiGIBQmtUfG7SCKU_dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118gMw4TfBCweUgiGIBQmtUfG7SCKU_dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118gMw4TfBCweUgiGIBQmtUfG7SCKU_dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118gMw4TfBCweUgiGIBQmtUfG7SCKU_dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118gMw4TfBCweUgiGIBQmtUfG7SCKU_dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eg-IGopGH5XlJsH0cFYvcQJgo4hlvBmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eg-IGopGH5XlJsH0cFYvcQJgo4hlvBmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eg-IGopGH5XlJsH0cFYvcQJgo4hlvBmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eg-IGopGH5XlJsH0cFYvcQJgo4hlvBmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eg-IGopGH5XlJsH0cFYvcQJgo4hlvBmn/view?usp=sharing
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3.4. Campanya digital i xarxes socials

a. ACCIÓ a les xarxes socials
Amb motiu de la Quarta Setmana Apropa Cultura: 

• S’ha establert contacte directe amb els responsables de xarxes socials i/o 
comunicació dels diferents equipaments culturals. 

• S’ha creat un mail específic per enviar tot el material i fer totes les comunicacions 
relatives a xarxes socials: xarxes.apropa@gmail.com. 

• S’ha creat un Drive específic on els equipaments han pogut descarregar i fer ús del 
material generat per l’Apropa. 

• S’ha incentivat l’ús del hashtag #somApropa (que va ser Trending Topic a la ciutat de 
Barcelona durant el 19 d’octubre) i s’ha apel·lat al component emociona.l 

• S’ha creat un esdeveniment al Facebook. 

• S’ha compartit als perfils d’Apropa tot el material que els equipaments han generat a 
les seves xarxes socials, que presentem a continuació: 



3.4. Campanya digital i xarxes socials

a. ACCIÓ a les xarxes socials
• S’ha generat el següent material:

 1. MINI CLIPS a partir de l’spot - #experiènciaApropa 

 



3.4. Campanya digital i xarxes socials

a. ACCIÓ a les xarxes socials
• S’ha generat el següent material:

 2. PORTADES per a les diferents xarxes socials 

 



3.4. Campanya digital i xarxes socials

a. ACCIÓ a les xarxes socials
• S’ha generat el següent material:

 3. GIFS 

 



3.4. Campanya digital i xarxes socials

a. ACCIÓ a les xarxes socials
• S’ha generat el següent material:

 4. IMATGES AMB CITES dels treballadors/es 

 



3.4. Campanya digital i xarxes socials

a. ACCIÓ a les xarxes socials
• S’ha generat el següent material:

 5. Creativitat d’AGRAÏMENT 

 



3.4. Campanya digital i xarxes socials

a. ACCIÓ a les xarxes socials
• S’ha generat el següent material:

 6. CITES de personalitats assistents a l’acte de presentació 
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:

 



3.4. Campanya digital i xarxes socials

b. RESULTATS: Facebook 

 

L’spot promocional a Facebook el van veure 
9.181 persones i va generar 266 interaccions 
entre likes, comentaris i comparticions.

El segon contingut que millor ha funcionat a 
Facebook és la foto de família amb un total de 
91 reaccions, 51 de les quals generades a partir 
de les comparticions dels usuaris.

*Dades corresponents al període de l’1 d’octubre al 4 de novembre.



3.4. Campanya digital i xarxes socials

b. RESULTATS: Facebook 

 

Van ser molts els equipaments que van compartir contingut relacionat amb la Setmana Apropa 
Cultura a Facebook (així com a la resta de xarxes socials):



3.4. Campanya digital i xarxes socials

b. RESULTATS: Instagram 

 

El post més popular va ser 
aquesta imatge d’uns dels 
protagonistes de l’spot. 
El canal presenta una evolució 
positiva i, en general, es 
detecta que els continguts 
que millor funcionen són els 
que humanitzen el projecte.

En aquest període es van aconseguir 753 nous seguidors, gairebé 
300 més que el mateix període de l’any anterior.

*Dades corresponents al període de l’1 d’octubre al 4 de novembre.

El més interessant és veure com, aquest 
any, amb menys publicacions (6 menys que 

durant el mateix període de l’any passat, 
tenint en compte que les stories han 

guanyat terreny al feed) s’aconsegueixen 
més interaccions. 

La qualitat, per sobre de la quantitat.
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b. RESULTATS: Twitter 

 

En aquesta edició, hi ha hagut més activitat a twitter que s’ha traduït amb 
més volum d’interaccions en comparació amb el mateix període de l’any 
passat. 

*Dades corresponents al període de l’1 d’octubre al 4 de novembre.

El nombre de 
seguidors ha 

augmentat 
progressivament i 
a bon ritme: 541 
seguidors en 5 

setmanes



3.4. Campanya digital i xarxes socials

b. RESULTATS: Twitter 

 

A continuació, es pot observar el gran volum d’activitat i interaccions envers la Setmana Apropa Cultura.

*Dades corresponents al període de l’1 d’octubre al 4 de novembre.

Interaccions amb l’spot: #somApropa va ser Trending 
Topic a Barcelona:



3.4. Campanya digital i xarxes socials

b. RESULTATS: YouTube 

 

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 1.033 vegades en 
total i 838 vegades durant el període assenyalat.

*Dades corresponents al període de l’1 d’octubre al 4 de novembre.

El visionat de vídeos al canal de Youtube ha seguit 
a l’alça (5,2mil vs. 6mil)



3.4. Campanya digital i xarxes socials

b. RESULTATS: Google Analytics 

 

Comparant la 4ª Setmana Apropa i la prèvia amb el mateix període de fa un any quan es va 
celebrar la 3ª Setmana Apropa, podem veure un increment considerable del trànsit al web.

*Dades corresponents al període de l’1 d’octubre al 4 de novembre.

A destacar l’augment importantíssim de visites al web i, sobretot, les pàgines visites per sessió i el 
temps que l’usuari dedica a navegar-hi. És un bon indicador que els continguts que s’hi presenten són 
atractius i compleixen les expectactives del visitant. També podem observar que, durant aquest 
perióde, gairebé el 70% són nous visitants.
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3.5. Campanya de cara a treballadors/es i públic

a. DE CARA A TREBALLADORS/ES 

 

La campanya d’aquesta quarta Setmana Apropa Cultura ha posat el focus especialment 
en els treballadors i treballadores per tal de fer-los sentir el més partícips possible de 
l’Apropa. Com s’ha dut a terme?: 

• Confiant 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 comunicació Apropa de cada equipament. 

• Celebrant 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 (roll-ups, xapes, 
material gràfic, etc.) 

• Celebrant cruïlles, que impliquen directament als treballadors i treballadores. 



3.5. Campanya de cara a treballadors/es i públic

a. DE CARA A TREBALLADORS/ES

 

Aquesta 4a Setmana Apropa Cultura es van celebrar les 
següents cruïlles: 

CRUÏLLA 1 
El Palau de la Música amb el Club Social Les Corts (salut 
mental) 

Què són les 
cruïlles?

 Les cruïlles és una activitat 
que consisteix en 

possibilitar 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.



3.5. Campanya de cara a treballadors/es i públic

a. DE CARA A TREBALLADORS/ES

 

CRUÏLLA 2 
El Teatre Nacional de Catalunya amb el 
Centre ADSIS (acompanyament) 

CRUÏLLA 3 
L’Atlàntida de Vic amb ADFO (Associació de 
Disminuïts Físics d’Osona) 

CRUÏLLA 4 
L’Ajuntament de Sabadell amb el Club Social La Xamba (salut mental) 

CRUÏLLA 5 
El Museu del Joguet de Figueres amb la Fundació ALTEM (discapacitat intel·lectual)  

CRUÏLLA 5 
El Parc Güell de Barcelona amb la Fundació Bayt Al Thaqafa (persones en risc d’exclusió 
social) 



3.5. Campanya de cara a treballadors/es i públic

b. ELEMENTS DE PUBLICITAT OFFLINE (EXTERNA) 

 

FLYERS 
Es van repartir més de 
15000 flyers als públics 
dels més de 100 
equipaments que formen la 
xarxa Apropa. 

BOSSES 
Es van produir 1500 bosses 
que es van repartir el dia de 
l’acte de presentació al 
Liceu.  



3.5. Campanya de cara a treballadors/es i públic

b. ELEMENTS DE PUBLICITAT OFFLINE (EXTERNA) 

 

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

XAPES 
Es van repartir 1575 xapes 
entre els diferents 
equipaments. 

REVISTES 
Es van distribuir 2000 
revistes entre els diferents 
equipaments. 



3.5. Campanya de cara a treballadors/es i públic

b. ELEMENTS DE PUBLICITAT OFFLINE (EXTERNA) 

 

BANDEROLES 
Distribució de 300 banderoles en els següents carrers i durant aquests períodes: 

• Del 17/10/2018 fins 31/10/2018  
Provença entre Balmes i Pau Claris 

• Del 17/10/2018 fins 31/10/2018  
Av. Roma entre Viladomat i Tarragona 

• Del 17/10/2018 fins 31/10/2018  
Dos de Maig entre Consell de Cent i Provença 

• Del 17/10/2018 fins 31/10/2018  
Av. Drassanes entre Nou de la Rambla i Les Rambles 

• Del 17/10/2018 fins 31/10/2018  
Pg. Sant Gervasi entre Pg. Bonanova i Balmes 

• Del 17/10/2018 fins 31/10/2018  
Navas de Tolosa entre Pl. Maragall i Fresser 

• Del 17/10/2018 fins 31/10/2018  
Gran Via entre Selva de Mar i Cantàbria 



3.5. Campanya de cara a treballadors/es i públic

c. ELEMENTS DE PUBLICITAT ALS MITJANS 

 

Enguany s’ha tornat a 
inserir un spot de televisió 
a TV3 i falca de ràdio a 
Catalunya Ràdio, 
vehiculats gratuïtament 
amb el suport de l’àrea de 
Responsabilitat Social 
Corporativa de CCMA.  

Producte Canal Data Franja
Descripció 
Programa Durada

2-Espot 33D 24-oct-18 5-Tarda (2016) Com si fos ahir 21,00

2-Espot TV3 24-oct-18 8-Nit1 Cases d'algú 21,00

2-Espot TV3 25-oct-18 8-Nit1
Telenotícies 
comarques 21,00

2-Espot 33D 25-oct-18 8-Nit1 Com si fos ahir 21,00

2-Espot TV3 26-oct-18 2-Migdia Tot es mou 21,00

2-Espot 33D 26-oct-18 8-Nit1 Com si fos ahir 21,00

2-Espot TV3 27-oct-18 8-Nit1 Preguntes Freqüents 21,00

2-Espot 33D 27-oct-18 8-Nit1 El documental 21,00

2-Espot TV3 28-oct-18 5-Tarda (2016) El got d'aigua 21,00

2-Espot 33D 28-oct-18 8-Nit1 Pel·lícula 21,00

2-Espot TV3 29-oct-18 1-Matí Cuines 21,00

2-Espot 33D 29-oct-18 8-Nit1 Com si fos ahir 21,00



3.5. Campanya de cara a treballadors/es i públic

c. ELEMENTS DE PUBLICITAT ALS MITJANS 

 

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: 

Producte Emissora Data Franja horària

Falca Cat Ràdio 23-oct-18 12:30-12:59

Falca Cat Ràdio 23-oct-18 16:30-16:59

Falca Cat Ràdio 24-oct-18 13:30-13:59

Falca Cat Ràdio 24-oct-18 17:00-17:29
Falca 

Cat Ràdio 25-oct-18 12:00-12:29
Falca 

Cat Ràdio 25-oct-18 13:00-13:29
Falca 

Cat Ràdio 26-oct-18 13:00-13:29
Falca 

Cat Ràdio 26-oct-18 15:30-15:59
Falca 

Cat Ràdio 27-oct-18 16:00-16:29

Falca Cat Ràdio 27-oct-18 16:30-16:59

Falca Cat Ràdio 28-oct-18 13:00-13:29

Falca Cat Ràdio 28-oct-18 14:00-14:29



#somApropa



Contacte de 
comunicació i premsa 
Alejandra Blanco 
comunicacio@apropacultura.cat 
+34 93 247 93 06 

Anna Aurich, Andrea Cosialls i Sònia González  
premsa@apropacultura.cat 
+34 93 301 00 39   

www.apropacultura.cat 
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