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Apropa Cultura celebra 10 anys
promovent l’accés universal a la cultura
Una festa a L’Auditori dóna el tret de sortida a la 2a Setmana Apropa Cultura que omplirà d’activitats els 63
equipaments de tot Catalunya que participen en el programa

Apropa Cultura celebra el seu desè aniversari amb una festa a L’Auditori que reuneix per primera vegada tots
els agents que fan possible el programa. En aquests 10 anys de vida, Apropa Cultura ha fet possible més de
132.500 experiències culturals que han permès a persones en situació vulnerable gaudir de teatres, auditoris,
museus i festivals i participar de la vida cultural arreu de Catalunya. Apropa Cultura connecta les entitats
socials amb els equipaments culturals que reserven per aquest programa de cultura inclusiva el 2% del seu
aforament de temporada a un preu de 3€ i ofereixen visites i activitats adaptades. Des del naixement del
programa, 1.573 centres socials que treballen amb persones en risc d’exclusió social s’han registrat a Apropa
Cultura.

10 anys de cultura inclusiva: la festa i les novetats
Per commemorar els 10 anys d’Apropa Cultura s’ha organitzat una festa que reunirà per primera vegada tots
els agents que han fet possible aquest programa durant tots aquests anys. Usuaris, equipaments, artistes,
centres socials, autoritats es trobaran aquesta tarda a les 19h a la sala 2 de L’Auditori de Barcelona, per
reivindicar l’accés universal a la cultura i bufar les espelmes d’un gran pastís d’aniversari.
L’acte estarà presentat pel periodista Toni Puntí i comptarà amb la participació de Sonia Gainza, la directora
del programa Apropa Cultura, Neus Munté, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i Laia
Ortiz, tercera tinent d’alcalde i directora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. També es
podrà conèixer l’experiència dels usuaris i educadors i gaudir de les actuacions del ballarí i coreògraf Cesc
Gelabert, d’un quartet format per músics de l’OBC, de la soprano Begoña Alberdi i del Cor Apropa.
Durant l’acte també es reconeixerà la tasca de les entitats més compromeses durant aquests deu anys que
rebran un diploma comemoratiu. El final de la celebració, tots els premiats es faran una foto de família amb un
pastís d’aniversari cortesia de Cal Tiana.
La 2a Setmana Apropa Cultura
Aquesta celebració dóna el tret de sortida a la 2a Setmana Apropa Cultura, que té per objectiu concienciar la
societat sobre la importància de fer accessible la cultura a tothom. Fins el diumenge 30 d’octubre se
celebraran més de 200 activitats als 63 equipaments culturals d’arreu de Catalunya que en formen part.
Entre les novetats d’aquest any, destaca l’activitat anomenada “Cruïlla Apropa” que consistirà en un intercanvi
d’experiències entre un centre social i un equipament. El centre social tindrà l’oportunitat de visitar un
equipament d’una manera especial i després serà el personal de l’equipament qui visitarà el centre social per
compartir-hi una activitat. D’aquesta manera, també seran els centres qui obriran les seves portes i podran
mostrar el seu món, els seus valors i les seves realitats. Aquestes són algunes de les activitats previstes:

Club Social Aixec amb Teatre Lliure
Temàtica: teatre | Col·lectiu social: Salut Mental
Els usuaris del Club Social Aixec aniran el divendres 28 al matí a fer una visita al Teatre Lliure de
Montjuc. A la tarda treballadors del Lliure assistiran a un taller de teatre del Club Social Aixec. Més
endavant, el diumenge 30 d’octubre els usuaris del Club Social de nou visitaran el Liure, aquesta
vegada assistiran a un assaig amb públic de Revolta de Bruixes per finalitzar amb una xerrada amb el
director de l’obra Juan Carlos Martel.
Museu Picasso amb la Fundació TEAS (Taller Escola d’Arts Sumptuàries)
Temàtica: arts plàstiques | Col·lectiu social: discapacitat intel·lectual
El dimarts 25 d’octubre usuaris de TEAS faran una visita al Museu Picasso on participaran a un
visita/taller sobre els retrats de Picasso. El dijous 27 alguns dels professionals del Servei Educatiu
visitaran la Fundació TEAS on assistiran al taller de ceràmica, hi podran participar i conèixer l’activitat
del centre.
Associació Sant Tomàs amb l’Atlàntida de Vic
Temàtica: arts escèniques | Col·lectiu: discapacitat intel·lectual
El dimecres 26 els treballadors de l’Atlàntida faran una visita als diferents centre de l’Associació Sant
Tomàs i participaran en una activitat que estan preparant. El dijous 27 els usuaris de Sant Tomàs
visitaran l’Atlàntida per dins, com no l’havien vist mai!
Fundació Joan Miró amb Susoespai
Temàtica: arts plàstiques | Col·lectiu social: Salut Mental
L’Associació SUSOESPAI. Creació i Salut Mental és una entitat sense ànim de lucre, que vol apropar els
museus d’art a l’àmbit de la salut mental mitjançant la pràctica artística. Els usuaris de Susoespai,
durant la setmana apropa, visitaran l’exposició de l’Espai 13, de l’artista Ana Garcia Pineda. Més
endavant al novembre, l’activitat es completarà amb les visites a l’exposició temporal Fi de partida.
Cruïlles, acabarà el mes de desembre amb una visita dels treballadors de la Fundació a la seu de
Susoespai, al Centre cívic Albareda.

Campanya “Tots necessitem la cultura”
La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això durant aquesta
setmana es durà a terme una campanya a les xarxes socials. Tothom qui vulgui donar suport a aquesta
iniciativa ho podrà fer compartint fotografies amb missatges a favor de fer accessible la cultura a tothom i
l’etiqueta #ApropaCultura. A més, també s’ha elaborat un vídeo on diferents cares del món de la cultura donen
suport al programa amb el lema: “Tots necessitem la cultura”

Més sobre Apropa Cultura
Apropa Cultura és la unió d'esforços dels equipaments culturals (teatres, auditoris, festivals i museus) de
Catalunya. Actualment ja són 63 els que en formen part. El programa s’adreça a entitats socials que treballen
amb persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, tant en àmbits preventius com d’intervenció directa.
Apropa Cultura els connecta amb els teatres, auditoris, museus i festivals d’arreu de Catalunya per convertir la
cultura en un fet habitual i rellevant també per a les persones més vulnerables. Els equipaments culturals
reserven per a ells el 2% del seu aforament de temporada a un preu de 3€ i ofereixen visites i activitats
adaptades. A més, Apropa Cultura ofereix formació i assessorament en accessibilitat als equipaments culturals
per atendre millor les necessitats d’aquestes persones.

Actualment, compta amb el suport econòmic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Drets Socials i l’Àrea d’Empresa, Cultura i
Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea de Benestar i Ciutadania i l’Àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona i de l’Obra Social “la Caixa”. En paral·lel, Apropa Cultura compta amb el suport de cada equipament
adscrit que fa una aportació econòmica anual per contribuir a la sostenibilitat del programa.
El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals facilitant la incorporació de
nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la Xarxa. Apropa Cultura és un programa obert a la
participació dels equipaments i promotors culturals que vulguin col·laborar en oferir la seva programació al
sector social del seu entorn.
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