
 

 



 

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. 

Manifest
Apropa Cultura

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.



El dret a la cultura,  
una realitat 
 

«Em sento realitzat, com un 
espectador més. Feia anys que 

no podia anar al teatre» 
Rafael, 44 anys, CAMS 

(Addiccions)

«Em fa sentir molt bé fer 
sortides amb altres dones.  

Em dóna molta autonomia» 
Marta, 63 anys, Noestasola 

«És un programa que ens fa 
sentir vius en participar en els 

esdeveniments culturals» 
Núria, 84 anys, Centre Ocupacional Sínia 

(Discapacitat intel·lectual)



Sobre Apropa Cultura 
Què és? 
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 90 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. 

Què fa? 
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. 



 





 



Annex 
Llistat d’activitats per promotor cultural 
Ordenat per data d’adhesió al programa 



  

L’Auditori és el fundador del programa Apropa Cultura. Des de l’any 2006 ofereix la seva 
programació habitual de concerts, a més d’activitats específiques per a col·lectius en situació de 
vulnerabilitat.  
Des de fa 7 anys, també programa espectacles amb diversitat a l’escenari. 

Unes 6.000 persones en risc d’exclusió social i de l’àmbit de la salut van passar per L’Auditori  
la temporada 2016-17.  

Què us trobareu  
durant la Setmana 
Apropa Cultura

-‐ Cruïlla Apropa amb l’Associació Saräu.  
El dijous 25 d’octubre, persones de l’Associació Saräu, que 
treballa per garantir els drets de les persones amb diversitat 
funcional i reivindicar el reconeixement del fenomen de l’oci 
com a necessitat de primer ordre, en totes les seves vessants. 
Les persones de Saräu visitaran L’Auditori per conèixer les 
instal·lacions, el seu personal i els artistes que preparen els 
concerts del cap de setmana. Més endavant, els treballadors de 
L’Auditori participaran al laboratori creatiu Espai Gastronòmic 
de l’Associació Saräu.  

-‐ Quadres d’una exposició de Mussorgsky 
Dissabte 21 d’octubre,  19 h, Sala 1. Assistència  
de col·lectius de Salut Mental i Discapacitat Sensorial. 

-‐ Rhapsody in Blue, amb Josep Colom.  
Diumenge 22 d’octubre, 18 h, Sala 1. Assistència de col·lectius 
de Salut Mental, Malalties Cròniques i Gent Gran.  

-‐ Taller Un matí d’orquestra, adreçat a persones  
amb discapacitat intel·lectual. 
Dijous 26 d’octubre, 10.30h i 11.15 h. 

-‐ La ‘Inacabada’ de Schubert.  
Divendres 27 d’octubre, 20.30 h, Dissabte 28 d’octubre, 19 h, 
Diumenge 29 d’octubre, 11 h, Sala 1. Assistència de col·lectius 
de Salut Mental, Addicions, Immigració, Gent Gran i Malalties 
Cròniques.  

-‐ Terra catalana: les tres tenores.  
Diumenge 29 d’octubre, 11.30 h, Sala 2. Assistència de 
col·lectius de Discapacitat sensorial i Gent Gran. 



Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

- Assistència als concerts de la temporada de l’OBC, Banda 
Municipal de Barcelona, Cambra, Antiga, Moderna, Educatiu, 
Familiar. 

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

- Et Toca a Tu: Producció i concert d’obres encàrrec amb 
col·lectius en risc d’exclusió, destinades a públic general.  

- Educa amb l’Art: sessió formativa de música adreçada a 
professionals de l’acció social. Aquest curs, la formació serà a 
càrrec de Juanjo Grande i Pau Gimeno (11/11/2017). 

Contacte de premsa Lisi Andrés Palacios 
Responsable de premsa  
tel. +34 932479300 (ext. 363)  
email: Premsa@auditori.cat  

mailto:Premsa@auditori.cat


  

El Teatre Lliure és un dels equipaments culturals fundadors d’Apropa Cultura. Des del principi ha 
ofert la seva programació habitual als col·lectius socials.  A partir de la temporada 2011-12 inicia la 
formació de l’Educa amb l’Art d’Apropa Cultura dissenyant formacions de teatre adreçades a 
professionals de l’acció social.  

Durant la temporada 2016-17 han gaudit dels espectacles del Teatre Lliure 1.025 persones.  

Cruïlla amb una 
entitat social

Cruïlla amb la Residència de Gent Gran el Mil·lenari. Un any més al 
Teatre Lliure torna a participar a la Setmana Apropa després de la gran 
experiència dels altres anys de conèixer col·lectius de més aprop fent 
activitats al teatre com a les entitats mateixes. 

Aquest any, la  Cruïlla  serà amb un col·lectiu de gent gran del barri del 
Raval i els oferim una visita adaptada a les instal·lacions, conèixer el 
backstage del Teatre, i a continuació els convidem a veure l’espectacle El 
metge de Lampedusa amb direcció de Miquel Gorriz. Aquesta activitat 
tindrà lloc al Teatre Lliure de Montjuïc el dijous 26 d’octubre a les 19 h. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

Obabakoak. Divendres 27 d’octubre, 20.30 h, Diumenge 29 d’octubre,  
18 h, Sala Fabià Puigserver. Assistència de col·lectius de Gent Gran i 
Addiccions.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Assistència dels diferents col·lectius a les funcions de tots als espectacles 
de la temporada a un preu màxim de 3 euros.  
Un cop a la temporada, disseny i organització d’una sessió Educa amb 
l’Art: formació de teatre adreçada a educadors socials i professionals de 
l’acció social. Aquest curs la formació serà a càrrec de la companyia Los 
Corderos (17/02/2018).   

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Begoña Barrena 
Càrrec: responsable de premsa 
Telèfon: 932 892 771 (ext. 211) 
Email: bbarrena@teatrelliure.com

mailto:bbarrena@teatrelliure.com


  

El Teatre Nacional de Catalunya és un dels quatre equipaments culturals fundadors d’Apropa 
Cultura, des de la temporada 2010-2011. Des dels seus inicis en el projecte fins al desembre de 
2017, el TNC ha acollit més de 12.020 persones en risc d’exclusió i de l’àmbit de la salut.  

Cruïlla amb una 
entitat social

Cruïlla amb el Centre Ocupacional Bogatell. Dimecres 25 d’octubre 
treballadors del TNC visitaran el Centre Ocupacional Bogatell. L’endemà, 
dijous 26 d’octubre, el TNC rebrà la visita de membres d’aquest mateix 
centre i faran una visita per diferents indrets del teatre: escenari de la Sala 
Gran, camerinos, sala de mobiliari, sales d’assaig, etc. A més, podran 
provar-se vestuari de l'obra Desig sota els oms. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

Desig sota els oms. Dissabte 21 d’octubre, 20 h, Sala Gran. Diumenge 22 
d’octubre, 18 h, Sala Gran. Assistència de col·lectius de Gent Gran,  
Salut Mental i Immigració.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

El TNC ofereix la programació habitual del teatre a tots els col·lectius 
socials a un preu màxim de 3 euros. També ha dissenyat sessions del curs 
Educa amb l’Art d’Apropa Cultura, formacions adreçades a professionals 
de l’acció social, aquest curs la formació tindrà lloc el 12 de maig de 2018.



Altres 
informacions 
d’interès

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 diverses entitats 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! 
• El TNC amb la marató de TV3 
• Fundació Èxit

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Esther Vendrell Gené 
Càrrec: Premsa 
Telèfon: 93 306 57 00 ext. 680 
Email: evendrell@tnc.cat

mailto:evendrell@tnc.cat


  

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, participen 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 dels centres socials.  

La temporada 2016-17 han gaudit dels seus espectacles més de 500 persones. 

Cruïlla amb una 
entitat social

El proper 25 d’octubre, el centre ocupacional la Marina de la Fundació 
Asproseat convida els treballadors del Mercat per fer una visita guiada al 
centre i compartir una estona d’activitat amb algunes persones, per 
exemple, estimulació sensorial a partir d’activitats plàstiques.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

- Pisadas. Fin y principio de mujer. Dissabte 21 d’octubre, 20 h, 
Diumenge 22 d’octubre, 18 h, Sala Maria Aurèlia Capmany. Assistència 
de col·lectius de Dona, Addicions i Salut Mental.  

- We Women. Dijous 26, divendres 27 i dissabte 28 d’octubre, 20 h, 
Diumenge 29 d’octubre, 18 h, Sala Maria Aurèlia Capmany. Assistència 
de col·lectius de Dona, Discapacitat Intel·lectual, Salut Mental i 
Infància i adolescència.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

El Mercat de les Flors ofereix els espectacles de la temporada al col·lectius 
socials.  A més, ofereix formacions de dansa adreçades a professionals de 
l’acció social dins del curs Educa amb l’Art.  Aquesta temporada 
s’organitzaran 2 formacions, el 20 de gener de 2018 (a càrrec de Cesc 
Gelabert i Toni Jodar) i el dia 17 de març de 2018.

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Mercè Ros 
Càrrec: Premsa 
Telèfon: 93 256 26 14 
Email: mros@mercatflors.cat 

mailto:mros@mercatflors.cat


  

L’Ajuntament de Girona es va adherir a l’Apropa l’any 2011 incorporant Auditori de Girona i el 
Teatre Municipal de Girona. 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 2016-17 un total de 570 persones han gaudit dels espectacles de l’Auditori de Girona  
i del Teatre Municipal de Girona.  

Cruïlla amb una 
entitat social

Cruïlla amb el Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat. 
L’equip de l’Auditori visitarà el centre i participarà de la castanyada amb 
els usuaris, el dijous 26 d’octubre. L’Auditori de Girona, per la seva banda, 
tornarà la visita als usuaris del centre en un assaig obert amb visita a 
l’equipament per conèixer el darrere d’escenari, camerinos i els músics 
 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

La setmana Apropa Cultura coincideix amb la setmana gran de la ciutat, 
les Fires de Girona, i en els concerts tradicionals d’aquests dies, el 
programa Apropa Cultura tindrà la màxima visibilitat.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

L’Auditori de Girona i el Teatre Municipal ofereixen els espectacles de la 
temporada al col·lectius socials.  

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Natàlia Sànchez Torra 
Càrrec: Responsable de comunicació i premsa Auditori de Girona 
Telèfon: 667 181 994 
Email: nsanchez@auditorigirona.org 

mailto:nsanchez@auditorigirona.org


  

Més de 530 persones han gaudit dels espectacles de Temporada Alta i del Teatre de Salt.  Des de 
l’any 2011, Bitó Produccions forma part de la xarxa Apropa Cultura, oferint els espectacles de la 
seva programació habitual.  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

La Setmana Apropa Cultura coincideix de ple amb el festival, per tant hi 
haurà diversos espectacles que comptaran amb la participació dels 
col·lectius vinculats a Apropa Cultura. 

Entre altres, veuran La Treva, Sílvia Pérez Cruz Dolce Vita i E.V.A, al 
Teatre Municipal Girona; Jorge Drexler a l’Auditori de Girona; Mai més 
set! Mai més gana!, Els tres aniversaris  i Concerto pour deux Clowns al 
Teatre de Salt o Non Solum al Teatre de Bescanó. 

Del total de la programació d’enguany, els col·lectius podran gaudir 
d’espectacles de diverses disciplines: teatre, música, dansa, familiars i 
cinema. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Bitó Producció ofereix els espectacles de la seva programació de 
Temporada Alta i Teatre de Salt al col·lectius socials a un preu màxim de 
3€ per persona.  

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. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Eugènia Berga 
Càrrec: Premsa 
Telèfon: 972 40 20 04 
Email: eugenia@bitoproduccions.com

mailto:eugenia@bitoproduccions.com


  

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. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Jordi Murillo 
Càrrec: premsa 
Telèfon: 972 20 77 54 
Email: oficina@laplaneta.net

mailto:oficina@laplaneta.net


  

Atrium Viladecans va entrar a formar part d’Apropa Cultura la temporada 2011-12. La temporada 
passada van visitar aquest equipament 336 beneficiaris d’Apropa Cultura. 
 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

Assistència d’un col·lectiu de Discapacitat Intel·lectual a l’espectacle 
Flower Power, el 21 d’octubre a les 21h.

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
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

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Sergio Rodríguez  
Càrrec: Comunicació 
Email: srodriguezh@viqual.cat

mailto:srodriguezh@viqual.cat


  

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

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

-‐ Introdans. Dissabte 21 d’octubre, 20 h, Auditori. Assistència d’un 
col·lectiu de Salut Mental.  

-‐ Mag Lari - Dolce Vita. Dissabte 21 d’octubre, 18 h, Dissabte 28 
d’octubre, 21 h, Auditori. Assistència de col·lectius de Discapacitat 
intel·lectual. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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

- Temporada BBVA de Dansa 
- Temporada BBVA Circ 
- Teatre 
- Concerts

Altres 
informacions 
d’interès

Participem amb d’altres programes en benefici a les persones en risc 
d’exclusió social, com el cas d’ALEI (Associació Local d'Entitats per a la 
Inclusió)

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Isabel Marquès  
Càrrec: Comunicació i Màrqueting 
Telèfon: 649 65 98 40 
Email: comunicacio@fundacioct.cat

mailto:comunicacio@fundacioct.cat


  

L’Atlàntida forma part del programa Apropa Cultura des de la seva inauguració. Gràcies aquest 
programa, durant els set primers anys de vida de l’equipament, més de 2.200 persones en situació 
de risc d’exclusió social provinents de tot el territori català, han pogut gaudir de la programació 
d’aquest emblemàtic equipament. La temporada 2016-17, es van beneficiar del programa 370 
persones. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

- Peyu. Dissabte 28 d’octubre, 20.30 h, Ramon Montanyà. Assistència de 
col·lectius de Dona, Salut Mental i Immigració.  

- Calígula. Diumenge 29 d’octubre, 18 h, Ramon Montanyà. Assistència 
d’un col·lectiu de Discapacitat Intel·lectual. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

Assistència a tota mena d’espectacles d’arts escèniques i música. Des de 
teatre, òpera, dansa, circ, concerts simfònics, espectacles interdisciplinars, 
musicals, monòlegs, espectacles per a públic familiar etc.

Altres 
informacions 
d’interès

La temporada 16/17 vam iniciar un altre projecte pilot propi (que 
complementarà Apropa Cultura) amb l’objectiu de seguir garantint a títol 
individual la igualtat d’oportunitats d’accés a la cultura i apostar per la 
cultura com a 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.

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

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

mailto:gemma.canadell@latlantidavic.cat


  
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 2016-17 han gaudit de les seves un total de 833 persones. 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

-‐ Faemino y Cansado. Dissabte 21 d’octubre, 21 h, Sala Teatre. 
Assistència de col·lectius de Discapacitat intel·lectual i Pobresa. 

-‐ Tu nombre me sabe a tango. Diumenge 29 d’octubre, 19 h, Sala 
Teatre. Assistència d’un col·lectiu de Discapacitat intel·lectual.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Natàlia Palau 
Càrrec: Comunicació 
Telèfon: 93 590 76 90 
Email: nataliapalau@santcugat.cat 

mailto:nataliapalau@santcugat.cat


  

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 2016-17 hi ha hagut 237 assistències als seus espectacles. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

Durant la setmana Apropa Cultura s’ofereixen com sempre els espectacles 
de la programació habitual. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Teresa Latorre 
Càrrec: Comunicació 
Telèfon: 938 900 459  
Email: tlatorre@vilafranca.org 

mailto:tlatorre@vilafranca.org


  

El Palau de la Música Catalana entra a formar part d’Apropa Cultura la temporada 2011-12,  
oferint als col·lectius socials la seva programació habitual a totes les sales de l’equipament  
a un preu màxim de 3 euros. 

A més, des de l’any 2015 proposa als grups gaudir de visites guiades a l’edifici del Palau de la 
Música. Aquestes visites són compartides amb el públic general que vol visitar l’edifici en una 
experiència d’inclusió.  

Un total de 1.626 persones han passat pel Palau de la Música durant la temporada 2016-17,  
gaudint d’espectacles i visites guiades.  

El Palau de la Música també participa al curs de formació d’Apropa Cultura anomenat Educa amb 
l’Art: des de la temporada 2011-12 ofereix formacions de música coral a professionals de l’acció 
social i educativa.  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

- Considering Matthew Shepard. Dissabte 21 d’octubre, 20.30 h, Sala 
Gran. Assistència de col·lectius de Salut Mental, Gent Gran i 
Discapacitat Física.  

- El Primer Palau. Divendres 27 d’octubre, 18 h, Sala Gran. Assistència 
d’un col·lectiu d’Immigració.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

El Palau de la Música ofereix la seva programació habitual de concerts. 
També proposa als col·lectius de conèixer el Palau a través de visites 
guiades als diferents espais. 

Dissenya formacions de música coral dins de les formacions Educa amb 
l’Art adreçada a professionals de l’acció social. Aquest curs tindrà lloc el 
dissabte 14 de maig de 2018. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Núria Caralps de Alós 
Càrrec: Cap de premsa 
Telèfon: 93 295 72 42 
Email: premsa@palaumusica.cat 

mailto:premsa@palaumusica.cat


 

El Teatre Auditori de Granollers s’incorpora al programa Apropa Cultura al setembre de 2012. 
Durant la passada temporada 2016-2017, uns 450 espectadors en situació de risc d’exclusió social 
han pogut gaudir dels nostres espectacles. 

Cruïlla amb una 
entitat social

Cruïlla Apropa amb l’entitat Arapdis. El dimecres 25 d’octubre els 
treballadors del Teatre Auditori de Granollers visitaran el centre de la 
Fundació Apadis, la botigueta i el Felicitarium, tres espais geestionatsper 
usuaris de la Fundació Apadis, que treballa per promoure la integració 
social i laboral de les persones amb discapacitat en igualtat de drets i 
oprtunitats i millorar la qualitat de vida de la persona amb discapacitat i 
els seus familiars. Més endavant, els usuaris de la Fundació Apadis faran 
una visita guiada al Teatre Auditori i en coneixeran les oficines. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

La Treva. Dissabte 28 d’octubre, 21 h, Sala Gran. Assistència de 
col·lectius de Gent Gran i Addiccions. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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, oferides al voltant de la 
programació 

Altres 
informacions 
d’interès

El Teatre Auditori de Granollers també impulsa a nivell local un projecte 
de Treball comunitari (a partir de les propostes artístiques del teatre que 
inclou l’assistència al Teatre i un treball paral·lel en relació a la proposta 
artística) i el projecte Musicànim, conjuntament amb l’Orquestra de 
Cambra de Granollers, que consisteix en acostar la música a l’Hospital de 
Granollers en col·laboració amb el musico-terapeuta Mateo Aregay.  
 



Contacte de 
premsa a 
l’equipament

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

mailto:premsa@teatreauditoridegranollers.cat


 

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 2016-2017, més de 740 espectadors 
en situació de risc d’exclusió social han pogut gaudir dels espectacles d’aquests espais de la ciutat de 
Lleida. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

In memoriam. La quinta del biberó. Diumenge 22 d’octubre, 19 h,  
Sala Ricard Vinyes al Teatre la Llotja. Assistència de col·lectius de Salut 
Mental i Discapacitat intel·lectual. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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. 

Altres 
informacions 
d’interès

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 2 de juny de 2018.

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Anna Carbajosa 
Càrrec: Premsa regidoria de cultura 
Telèfon: 973 700 394 
Email: acarbajosa@paeria.cat 

mailto:acarbajosa@paeria.cat


  
L’Ajuntament de Terrassa forma part d’Apropa Cultura des de l’any 2012. Participa al programa 
oferint a Apropa Cultura un nombre mínim 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 CAET (Centre 
d’Arts Escèniques de Terrassa), Teatre Principal i Teatre Alegria. Un total de 74 persones han gaudit 
de la seva programació durant la temporada 16/17. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

Teatre Principal de Terrassa: 

-‐ Art. Dissabte 21 d’octubre, 18 h, Sala Gran. Assistència d’un col·lectiu 
de Salut Mental. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

S’ofereixen els espectacles de teatre i música de la programació habitual 
dels equipaments culturals de Terrassa. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Isabel Marquès 
Càrrec: Responsable comunicació 
Telèfon: 93 733 81 40 
Email: imarques@fundacioct.cat  

mailto:imarques@fundacioct.cat


  

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 16/17 han passat pels teatres 530 persones per gaudir de la seva oferta 
cultural.   

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

- Shy Blue. 22 d’octubre a les 18h. Teatre Bartrina. Assistència de 
col·lectius de Salut Mental i Infància i adolescència.  

- Pep Gimeno “Botifarra”. 28 d’octubre a les 21h. Assistència d’un 
col·lectiu de Gent Gran.   

- Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? 28 d’octubre a les 
18h. Assistència de col·lectius de Salut Mental i Infància i adolescència.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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

Contacte de 
premsa

Nom: Jordi Suárez Baldrís 
Càrrec: Comunicació Ajuntament de Reus 
Telèfon: 977 010 010 Ext. 2411 
Email: jsuarez@museudereus.cat 

mailto:jsuarez@museudereus.cat


  

L’Institut de Cultura de Barcelona s’adhereix a la xarxa 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, el Castell de  Montjuïc, el 
Monestir de Pedralbes, el Museu Frederic Marès i el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).  

Durant l’edició 2017 del Festival Grec han gaudit dels espectacles més de 630 persones. Durant la 
temporada 16/17, més de 400 han visitat el Born CCM i, des del mes de la seva incorporació  al 
juliol, 140 persones han visitat el Castell de Montjuïc.  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

- Visita comentada a la ciutat del Born. 28 d’octubre a les 10h. 
Assistència d’un col·lectiu de Salut Mental.   

- Visita guiada al Castell de Montjuïc. 25, 27 i 28 d’octubre. Visita de 
col·lectius de Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

El Festival Grec ofereix la seva programació habitual d’espectacles a un 
preu màxim de 3 euros per als grups socials. 

Els col·lectius socials ja gaudeixen de les activitats de El Born CCM i el 
Castell de Montjuïc: visites lliures, dinamitzades i tallers participatius.  

Properament, la resta de museus també començaran a oferir tota la seva 
programació als usuaris del programa Apropa Cultura.  
Es tractarà d’un ampli ventall de visites i tallers adaptats a les necessitats 
dels diferents col·lectius.  

Contacte de 
premsa

Nom: Laura Franquet 
Càrrec: Premsa 
Email: premsaicub@bcn.cat  

mailto:premsaicub@bcn.cat


  

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 2016-17 s’han fet 931 visites al CCCB través d’Apropa Cultura.  

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

Visita comentada a l’exposició Després de la fi del món. Assistència 
d’un col·lectiu de Salut Mental. 24 d’octubre a les 17h. 

Formació Educa amb l’Art. Dissabte 28 d’octubre, de 10h a 14h. Adreçat 
a professionals de l’àmbit social i educatiu. Serà una sessió a càrrec del 
col·lectiu A Home in Progress Film, una proposta de taller pràctic 
d'iniciació a l’animació.  

Activitats 
habitualment 
oferides 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. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Mònica Muñoz-Castanyer 
Càrrec: Cap de Premsa 
Telèfon: 933064123/ 606 449 921 
Email: premsa@cccb.org 

mailto:premsa@cccb.org


  
Adherida a Apropa Cultura des del setembre del 2013, la Fundació Joan Miró va rebre la temporada 
2016/17 més de 470 persones, que van assistir a espectacles i visites. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

La Fundació Miró estrenarà, amb motiu de la Setmana Apropa,  
una nova activitat participativa adaptada a les necessitats de tots els 
col·lectius que la sol·licitin. Es tracta de Un mar d’objectes,  
un taller sobre fotografia i objecte, a càrrec del col·lectiu Clicme. 
El dimarts 24 d’octubre, un col·lectiu de Salut Mental gaudirà  
de l’activitat per primera vegada. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

La Fundació ofereix visites per a tot tipus de col·lectiu.  
A més, de manera específica ofereix visites guiades a col·lectius amb 
discapacitat visual: La Fundació. Un edifici mediterrani; Joan Miró. 
Planxes i gravats; Joan Miró. Pintures i signes; i Joan Miró. Escultura i 
objecte.  
Els col·lectius amb discapacitat auditiva també poden accedir a visites 
comentades en llengua de signes.  
Miró en conversa és una nova visita taller dissenyada específicament pels 
col·lectius Apropa. L’activitat inclou una passejada dialogada per la 
Col·lecció i un taller de pintura. 
Durant el curs, alguns espectacles familiars programats s'ofereixen amb 
intèrpret en la llengua de signes. Són activitats inclusives. 
La Fundació Joan Miró també dissenya  cada temporada una formació 
Educa amb l’Art. Aquesta temporada, en col·laboració amb el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya tindrà lloc el 10 de març de 2018.  

Altres 
informacions 
d’interès

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, posant a l’abast del públic espais de consulta accessibles amb 
lupes per a persones amb baixa visió; visites comentades per a persones 
amb discapacitat visual; visites a les exposicions i espectacles infantils 
amb servei de traducció-interpretació de la llengua de signes; bucle 
magnètic als punts d’informació, l’auditori i les audioguies...



Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Elena Febrero 
Càrrec: Premsa Fundació Joan Miró 
Telèfon: 934 439 070 
Email: press@fmirobcn.org 

mailto:press@fmirobcn.org


  

El MACBA es va incorporar al programa Apropa l’any 2013, des d’ençà s’ha produït un augment 
constant dels usuaris Apropa i, especialment, des del 2015, en què es va dedicar un dels programes 
estables del museu, MACBA ES VIU, a dansa integrada. La temporada passada (2016-17) van visitar 
el museu 223 persones en el marc d’Apropa Cultura. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

 
El MACBA ofereix visites dinamitzades a la seva Col·lecció i/o a les 
exposicions temporals en curs, adaptades en cada cas al col·lectiu al qual 
van adreçades, visites Expressart.  
Museu portàtil, visita lliure a les seves instal·lacions i ofereix les activitats 
familiars dins el programa MACBA en família.

Altres 
informacions 
d’interès

El MACBA suggereix programes educatius integradors que incorporen 
recursos adaptats a la diversitat d’usuaris.  
També posa al servei del públic un equip permanent d’educadors que pot 
atendre i acompanyar el visitant per les sales d’exposició. 
El MACBA està compromès amb el foment de la cultura. Per aquest motiu, 
entén que l'accessibilitat és un dret fonamental de les persones. 

La inclusió del concepte d’accessibilitat en les dinàmiques de treball del 
Museu serveix per ampliar el nombre de persones que poden treure el 
màxim profit de la visita i gaudir de l'experiència artística. 

http://www.macba.cat/ca/accessibilitat 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Mireia Collado 
Càrrec: Responsable de premsa 
Telèfon: 93 418 47 17 
Email: mcollado@macba.cat 

http://www.macba.cat/ca/accessibilitat
mailto:mcollado@macba.cat


  

El Museu Nacional té una llarga trajectòria en l'àmbit social, amb una especial dedicació a persones 
amb discapacitat intel·lectual. La incorporació a Apropa Cultura el mes d'octubre de 2013 ha 
suposat un increment tant d'entitats interessades en la programació com d'assistents.  

Durant el primer any, es va duplicar el nombre d'assistents, amb un alt percentatge de centres que 
feien la seva primera visita al museu. Durant els quatre anys que fa que formem part del programa, 
més de  4.700  persones han gaudit del museu. Durant la temporada 2016-17, hi han 
assistit 1.152 persones. 

  

  
  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

- Visites comentades a la col·lecció per a col·lectius en risc d'exclusió   
- Visita comentada a l'exposició temporal en curs 
- Tallers familiars inclusius i per a infants en risc d'exclusió social   
- Els enigmes del Museu Nacional: S'ha pintat un crim i El robatori del 

bestiari 
- Retrat i Autoretrat: visita-taller per a persones amb discapacitat 

cognitiva i gent gran 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Charo Canal 
Càrrec: Responsable de l’oficina de premsa 
Telèfon: 93 622 03 60 
Email: charo.canal@museunacional.cat 

mailto:charo.canal@museunacional.cat


  

El Museu Picasso de Barcelona forma part d’Apropa Cultura des de la temporada 2013-14.  
Participen al programa oferint visites dinamitzades, comentades i proposant tallers de creació 
artística adaptats a les necessitats de cada col·lectiu. També dissenya formacions d’arts visuals 
adreçades a professionals de l’acció social dins del curs Educa amb l’Art.  

Durant la temporada 2016-17 han visitat el museu 846 persones.  

Activitats 
habitualment 
oferides a traves 
d’Apropa Cultura

Ofereix visites dinamitzades i comentades a la col·lecció permanent  
del Museu Picasso. Organitza tallers d’arts visuals adreçades  
a tots els col·lectius.  

Dissenya sessions de formació d’arts visuals dins del curs Educa amb 
l’Art, aquest curs tindrà lloc el dissabte 25 de novembre a càrrec dels 
artistes Dimas Fàbregas, Oriol Vilapuig i Xavi Garriga.  

Altres 
informacions 
d’interès

Considerem  important destacar la nostre manera de treballar, la 
relació que establim entre visitant (usuari) i educador. 
Totes les activitats de les proposades mitjançant Apropa cultura 
comporten una visita a les sales del Museu per observar l’obra d’art de 
Picasso. Durant aquesta el nostre educador/a realitza una tasca de 
moderador d’un debat, on participen totes les persones del grup 
visitant, fent que les observacions, interessos i apreciacions de tot el 
grup facilitin la consolidació, d’una manera activa i creativa, dels 
aprenentatges construïts conjuntament pel grup

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Anna Bru de Sala 
Càrrec: Responsable de Premsa i Comunicació 
Telèfon: 93 2563026 
Email: abru@bcn.cat

mailto:abru@bcn.cat


  

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. 

Durant la temporada 2016-17, han gaudit dels espectacles i exposicions de CaixaForum i 
CosmoCaixa 4.020 persones.  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

CaixaForum Barcelona: 

-‐ Zigzag animation: Topets i taquetes. Dissabte 28 d’octubre 11.30 
h, Auditori. Assistència de col·lectius d’Infància i adolescència.  

-‐ Vents! Véns? Dissabte 21 i 28 d’octubre, 18 h, Auditori. Diumenge 29 
d’octubre, 12 h, Auditori. Assistència de col·lectius de Discapacitat 
intel·lectual, Infància i adolescència, Dona i Discapacitat física. 

-‐ Waste & Glass. Diumenge 29 d’octubre, 19 h, Auditori. Assistència 
de col·lectius d’Infància i adolescència. 

CaixaForum Lleida: 

-‐ Monsieur Croche. Dissabte 21 i 28 d’octubre, 18 h. Assistència de 
col·lectius de Discapacitat intel·lectual i Infància i adolescència. 

-‐ Una semana / La barca. Diumenge 22 d’octubre, 12 h. Assistència de 
col·lectius de Discapacitat intel·lectual. 

-‐ El moderno Sherlock Holmes. Diumenge 22 d’octubre, 12 h. 
Assistència de col·lectius de Discapacitat intel·lectual. 

CaixaForum Tarragona: 

-‐ Escolta la nostra música! Divendres 27 d’octubre 12 h. Assistència 
d’un col·lectiu de Salut Mental.  



Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Visites guiades a les exposicions, activitats familiars, concerts i 
espectacles, així com en la resta d’activitats adreçades al públic general: 
conferències, projeccions.  

CaixaForum Lleida:  
- Visites comentades a l'exposició Pintura Flamenca i Holandesa del 

Museu de Ginebra. 

CaixaForum Girona: 
- Visites comentades adaptades a les necessitats dels usuaris a 

l’exposició Cinema i Emocions. Un viatge a la infància’.  
- Visita-taller adaptades a les necessitats dels usuaris a l’Accés directe 

Paisatges tòxics. 

CaixaForum Tarragona: 
- Visites comentades a l'exposició Gènesi. Sebastiao Salgado. 

CosmoCaixa: 
- Visites i Planetari horaris a convenir (laborables). 
- Cap de setmana   oferta d’activitats generals segons disponibilitat. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Ariadna Puig 
Càrrec: Responsable de la comunicació de programes socio-culturals de 
l’Obra Social “la Caixa” 
Telèfon: 626 282 905 - 93 404 40 95 
Email: apuig@fundaciolacaixa.org

mailto:apuig@fundaciolacaixa.org


  

El Teatre Principal d’Olot i la Sala el Torin d’Olot van adherir-se al programa Apropa Cultura a 
partir de la temporada 2012-13. Des de l’any 2015 que ofereixen formacions adreçades a educadors 
socials dins del curs Educa amb l’Art.  

Durant la temporada 2016-17 han assistit 310 persones de col·lectius socials als equipaments 
culturals d’Olot.  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

Sala El Torín: 
-‐ Wallance Roney Quintet. Dissabte 28 d’octubre, 22 h. Assistència 

d’un col·lectiu de Pobresa.  

Teatre Principal d’Olot: 
-‐ Cosmix. Diumenge 29 d’octubre, 17 h. Assistència d’un col·lectiu 

d’Infància i adolescència. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Els usuaris d’Apropa Cultura poden assistir habitualment a un preu 
màxim de 3 euros a espectacles de la temporada habitual del Teatre 
Principal i de la Sala el Torín.  
Formació Educa amb l’Art per a professionals de centres i entitats socials 
en el marc del Festival de Dansa Sismògraf, el mes d’abril de 2018. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Rosa Rebugent 
Càrrec: Premsa 
Telèfon: 972 27 27 77 
Email:  rrebugent@olot.cat 

mailto:rrebugent@olot.cat


  
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 1.777 usuaris de 
34 entitats diferents i que han assistit a un total de 188 espectacles. Aquesta temporada Tardor 
2017 s’ofereixen a Apropa Cultura 37 espectacles. 

  

Cruïlla amb una 
entitat social

Cruïlla amb Club Social La Xamba i el seu grup de música, que 
compartiran experiències amb la músic Lu Rois durant les proves de so 
prèvies al concert.

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

L’Estruch: 

- Topless America. Dissabte 21 d’octubre, 21 h. Assistència d’un 
col·lectiu de Salut Mental.  

Teatre Principal de Sabadell: 

- Sonates de Beethoven. Cicle Música de Cambra. Divendres 20 
d’octubre, 21 h. Assistència d’un col·lectiu de l’àmbit de la pobresa. 

- Gemma Humet i Lu Rois. Divendres 27 d’octubre, 21 h. Assistència 
d’un col·lectiu de salut mental. 

- In memoriam. La quinta del biberó. Diumenge 29 d’octubre, 19 h. 
Assistència d’un col·lectiu de salut mental. 



Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

• 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. 

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

La diversa oferta cultural que s’ofereix a Apropa Cultura és gràcies a la 
suma de l’esforç de les diferents entitats culturals ciutadanes que 
programen, juntament amb l’Ajuntament de Sabadell, als equipaments.  

Aquestes entitats són: Associació Amics de l’Òpera de Sabadell – Òpera a 
Catalunya, Orquestra Simfònica del Vallès, Joventut de La Faràndula, 
Joventuts Musicals de Sabadell, Sabadell Més Música, Sabadell Sardanista 
i Rialles. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Carme Araqué / Cesc Prat 
Càrrec: Premsa 
Telèfon: 93 745 31 00 
Email: caraque@ajsabadell.cat / cesc@ajsabadell.cat  
 

mailto:caraque@ajsabadell.cat
mailto:cesc@ajsabadell.cat


  

Els equipaments escènics de Vilanova i la Geltrú es van adherir al Programa Apropa l’any 2013.  
La temporada passada, 288 persones es van beneficiar del programa. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

Teatre Principal Vilanova i la Geltrú: 

-‐ La Treva. Diumenge 22 d’octubre, 19 h. Assistència d’un col·lectiu de 
Dona.  

-‐ Mark & Olivia. Dissabte 28 d’octubre, 21 h. Assistència d’un col·lectiu 
de Dona. 

Auditori Eduard Toldrà Vilanova i la Geltrú: 

-‐ Camerata - Rèquiem de W.A. Mozart. Diumenge 29 d’octubre, 19 h, 
Sala Gran. Assistència de col·lectius de Salut Mental.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Des de 2013, són més de 80 les propostes que hem ofert als col·lectius del 
programa Apropa cultura. I un miler de persones les que han gaudit de la 
música, teatre, dansa i circ en els nostre equipaments culturals. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Montserrat Parrilla 
Càrrec: Departament de comunicació i premsa 
Telèfon: 938140000 ext 1048 
Email: mparrilla@vilanova.cat

mailto:mparrilla@vilanova.cat


  

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 2016-17 han gaudit de les visites i activitats del museu 785 persones.  

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:  

-‐ Visita a l’exposició Granados, de París a Goya 

-‐ El Petit Orpheus, visita lliure a l’exposició permanent del Museu 

-‐ Vine a trobar el teu instrument amic, visita dinamitzada 

-‐ Viatja amb el Petit Orpheus, visita dinamitzada 

-‐ Vine a conèixer el Petit Orpheus Visita guiada diumenges familiars 

-‐ Voleu tocar el gamelan? Taller d’experimentació sonora amb el gamelan 
del Museu 

-‐ Un món de rítmes, Visita+taller de construcció 

-‐ Bufamón, Visita+taller de construcció 

-‐ Visita lliure al Museu de la Música 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Eulàlia Vilardell 
Càrrec: Responsable Activitats Educatives Museu de la Música 
Telèfon: 932563662 
Email: evilardell@auditori.cat

mailto:evilardell@auditori.cat


  

El Grup Focus participa amb els seus quatre teatres: Condal, Goya, Romea i La Villarroel i ofereix la 
seva programació habitual d’espectacles. Aquest és el tercer any que participa amb la iniciativa. Des 
que Focus participa en aquest programa s’han ofert més de 20.000 places. Durant la temporada 
2016-17 s’han registrat 3.984 assistències a espectacles del Grup Focus a través del programa. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

La Villarroel: 

-‐ La Calavera de Connemara. Dissabte 21 d’octubre, 18 h i 21 h; 
diumenge 22 d’octubre, 18.30 h; dissabte 28 d’octubre, 21 h; diumenge 
29 d’octubre, 18.30 h. Assistència de col·lectius de Salut Mental, 
Discapacitat Física i Justícia.  

Teatre Romea: 

-‐ España Ingobernable. Dissabte 21 i diumenge 22 d’octubre, 18 h . 
Assistència de col·lectius de Gent Gran, Salut Mental i Infància i 
Joventut.  

-‐ El laberinto mágico. Diumenge 29 d’octubre, 18.30 h. Assistència de 
col·lectius de Salut Mental.  

Teatre Condal: 

-‐ Los vecinos de arriba. Dissabte 21 d’octubre, 18 h i 21 h; diumenge 
22 d’octubre, 18.30 h; dijous 26 i divendres 27 d’octubre, 20.30 h; 
dissabte 28 d’octubre, 18 h i 21 h; diumenge 29 d’octubre, 18.30 h. 
Assistència de col·lectius de Salut Mental, Dona, Malalties Cròniques, 
Addicions, Infància i adolescència, Gent Gran i Discapacitat física.  

Teatre Goya: 

-‐ Don Joan. Dissabte 21 d’octubre, 17.30 h i 21 h; diumenge 22 
d’octubre, 18.30 h. Assistència de col·lectius de Discapacitat 
intel·lectual i Salut Mental.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Per aquest primer trimestre els usuaris poden escollir espectacles entre:  
- La Villarroel 
- Teatre Condal 
- Teatre Romea 
- Teatre Condal 



Altres 
informacions 
d’interès

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

 
Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Anna Casasayas 
Càrrec: Cap de premsa 
Telèfon: 93 309 75 38  
Email: premsa@focus.cat

mailto:premsa@focus.cat


  

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 aquest període, 392 persones de diferents col·lectius 
s’han vist afavorides del programa assistint a diferents espectacles.  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

Teatre Joventut: 

-‐ L’endrapasomnis. Dimecres 25 d’octubre, 11.15 h, Sala A. Assistència 
d’un col·lectiu de Discapacitat intel·lectual.  

-‐ You Say Tomato. Diumenge 29 d’octubre, 19 h, Sala A. Assistència de 
col·lectius de Salut Mental i Discapacitat intel·lectual.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Assistència als espectacles d’arts escèniques i música que formen part de 
la temporada estable a un preu maxim de 3 euros.   
L’Auditori Barradas oferirà als grups socials els concerts de la seva 
programació com O Val Das Mouras, Poetry & Rock, Versos Sobre El 
Pentagrama, Pollopoeta En La Granja Rima, Pedro Castro & Kitflus, 
Quitapenas, Carla Fernández Boix, De Piazzolla A Piazzolla, Rolf & Flor A 
Londres i Joan Rovira. 
  
El Teatre Joventut oferirà els espectacles Claudia, L'endrapasomnis, 
Desconcerto, El Trencanous, Ahora Todo Es Noche, Paco Ibáñez, Paulus 
Schäfer Trio & Tim Kilphius I Mozes Rosenberg, Art, L’estol, Many, 
Marwan, Masacre, Blaumut, You Say Tomato,  L’home Sense Veu, La 
Autora De Las Meninas, Sota Teràpia i Zenit. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Pilar Gonzalo 
Càrrec: premsa i comunicació 
Telèfon: 934029410 
Email: pgonzalo@l-h.cat

mailto:pgonzalo@l-h.cat


  

El Teatre Kursaal de Manresa va entrar a la xarxa Apropa Cultura l’any 2015. Durant la temporada 
2016-17 van assistir 562 persones als seus espectacles. És un dels equipaments culturals més 
importants de la Catalunya Central que va ser reinagurat l’any 2007 gràcies a l’impuls d’un grup de 
persones del teixit sociocultural de Manresa que van creure necessari un teatre que actués de 
dinamitzador social cultural i econòmic a les comarques centrals. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

Kursaal - Espai d’arts escèniques de Manresa:  
- Santi Arisa 70 anys & Original Jazz. Diumenge 22 d’octubre, 18 h, 

Sala Gran Kursaal. Assistència d’un col·lectiu de Salut Mental.  

Teatre Conservatori de Manresa: 
- Contes d’un cove. Dissabte 21 d’octubre, 17.30 h. Assistència d’un 

col·lectiu de Pobresa.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

El Teatre Kursaal ofereix places de la seva programació habitual 
d’espectacles als col·lectius socials a un preu màxim de 3 euros: 

- Espectacles de Teatre 
- Concerts de música clàssica i contemporània 
- Espectacles de Circ

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Rosa Clarena 
Càrrec: Responsable de prema 
Telèfon: 93 875 34 02 
Email: comunicació@mees.cat

mailto:comunicaci%25C3%25B3@mees.cat


  

La Fira Mediterrània de Manresa va entrar a la xarxa Apropa Cultura l’any 2015. La fira és un 
mercat d'espectacles que, amb la tradició mediterrània com a eix, es mou en dos àmbits principals: 
la cultura popular (basada en el diàleg entre l'arrel tradicional amb la innovació creativa i la 
participació ciutadana) i les músiques del món.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

La Fira Mediterrània de Manresa ofereix places de la seva programació 
habitual d’espectacles als col·lectius socials a un preu màxim de 3 euros. 
 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Sònia Parra 
Càrrec: Premsa local 
Telèfon: 938 753 588 / 679 661 786 
Email: comunicacio@firamediterrania.cat 

mailto:comunicacio@firamediterrania.cat


 

El Gran Teatre del Liceu es va adherir al programa Apropa Cultura la temporada 2015-16 per 
apropar l’òpera a col·lectius en risc d’exclusió social. Durant la temporada 2016-17 més de 2.800 
persones van beneficiar-se de les activitats en el marc d’Apropa Cultura. 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

-‐ Cruïlla Apropa amb el Centres Penitenciaris de Catalunya. El 
dimecres 25 d’octubre a les 10h, un total de 35 usuaris i 
professionals de centres penitenciaris visitaran el Liceu, els hi 
oferiran una visita guiada molt especial pels espais tècnics  
del teatre. 

-‐ Un ballo in maschera, de Giuseppe V. Dilluns 23 i dimarts 24 
d’octubre, 20 h, Sala Principal. Assistència de col·lectius de 
discapacitat física i intel·lectual i de salut mental.  

-‐ El jove barber de Sevilla. Dimarts 24 i dijous 26 d’octubre, 11 h, 
Sala Principal. Dissabte 28 d’octubre, 12 h, Sala Principal. Diumenge 
29 d’octubre, 11 h, Sala Principal. Assistència de col·lectius de Dona, 
Salut Mental, Discapacitat intel·lectual, Addicions, Gent Gran, 
Infància i adolescència i Discapacitat física.  

-‐ Ensalades, amb Jordi Savall. Divendres 27 d’octubre, 20 h, Sala 
Principal. Assistència de col·lectius de Salut Mental.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

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.

Contacte de premsa 
a l’equipament

Nom: Martin Zaragüeta 
Càrrec: Premsa  
Telèfon: 93 485 86 42  
Email: martin.zaragueta@liceubarcelona.cat 

mailto:martin.zaragueta@liceubarcelona.cat


  

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 300 persones es van beneficiar del 
programa als equipaments culturals de la ciutat. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

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

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Joan Oliveras i Pi 
Càrrec: Comunicació 
Telèfon: 93 384 40 22 
Email: joliveras@badalona.cat  
 

mailto:joliveras@badalona.cat


 

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. 
Durant la temporada 16/17, un centenar de persones s’han beneficiat del programa. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Assistència als espectacles de la programació musical i teatral de la 
temporada 2016-17 del Teatre Àngel Guimerà i Auditori Pau Casals 

Altres 
informacions 
d’interès

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. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Àngels Rodon Tous 
Càrrec: Comunicació  
Telèfon: 977 18 13 88 
Email: arodon@elvendrell.net  
 

mailto:arodon@elvendrell.net


  

L’Ajuntament de Mataró s’ha adherit a l’Apropa Cultura aquest any 2017, amb la incorporació del 
Teatre Monumental i Can Gassol, Centre de Creació d’Arts Escèniques.  

Des de Gener del 2017,  60 persones s’han beneficiat del programa. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

Assistència als espectacles de la programació musical i teatral dels 
equipaments culturals de la ciutat de Mataró.  

Contacte de premsa a 
l’equipament

Nom: Carla Pineda 
Càrrec: Premsa regidoria Cultura 
Telèfon: 937 582 361 
Email: cpineda@ajmataro.cat  
 

mailto:cpineda@ajmataro.cat


  

La promotora privada de concerts Ibercamera s’ha adherit a l’Apropa Cultura aquest any 2017.  

Des del mes de gener, ofereix la seva programació de concerts de música clàssica de prestigi a tots 
els col·lectius d’Apropa Cultura. Ibercamera organitza els seus concerts a L’Auditori, el Palau de la 
Música i l’Auditori de Girona, tres equipaments que també formen part de la xarxa Apropa Cultura. 

Durant la temporada 16-17 han ofert un total de 382 places i n’han gaudit 124 persones.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Ibercamera ofereix localitats per a la seva programació habitual de 
concerts de música clàssica.  

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Mònica Tarré 
Càrrec: Responsable premsa 
Telèfon: 933 179 050 
Email: mtarre@ibercamera.com 

mailto:mtarre@ibercamera.com


  

La Basílica de la Sagrada Família s’ha adherit a l’Apropa Cultura durant el mes de maig de 2017, 
amb la voluntat de facilitar l’accés a les seves activitats habituals a col·lectius en risc d’exclusió 
social.  Des del mes de maig, més de 250 persones han gaudit de visites guiades i activitats a un dels 
edificis més emblemàtics de la ciutat de Barcelona.  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa

Visita guiada El temple de la llum. 24, 26 i 28 d’octubre.  
Visita de col·lectius de Salut Mental, Discapacitat intel·lectual i Gent Gran. 

Experiència guiada a la Sagrada Família. 27 d’octubre.  
Visita d’un col·lectiu de Salut Mental.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

La Sagrada Família proposa als col·lectius socials visitar el temple en tres 
formats diferents:  

- Visita guiada El temple de la llum: vol donar a conèixer elements 
concrets sobre l’ obra de Gaudí, a la vegada que adquirir una 
experiència subjectiva del Temple a partir del relat de la llum i la 
connexió de l’ edifici amb la natura. Visita guiada adaptada a les 
necessitats concretes de cada col·lectiu. 

- Experiència guiada a la Sagrada Família: conduïda per guies 
especialitzats, recorre i explica les façanes i l’interior de la basílica. 
Visita inclusiva perquè el grup se suma al públic general que visita el 
temple.  

- Visita didàctica: visita educativa per a infants i/o adolescents 
plantejada des de la curiositat, l'observació i la descoberta per 
reconèixer els valors artístics, culturals i espirituals de la Basílica. 
S'empra material didáctic de suport que permet interactuar amb els 
continguts. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Anna Bellorbí 
Càrrec: Responsable premsa 
Telèfon: 93 208 04 14 
Email: premsa@sagradafamilia.org 

mailto:premsa@sagradafamilia.org


  

Concert Studio s’adhereix l’any per incorporar el Festival de Jardins de Pedralbes i el Festival del 
Mil·leni a la xarxa Apropa Cultura. L’estiu de 2017 Concert Studio va oferir 302 entrades de les 
quals n’han gaudit 250 persones.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

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

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Carmen Vicente 
Càrrec: Responsable premsa 
Telèfon: 933 632 510 
Email: prensa@concertstudio.com  
 

mailto:prensa@concertstudio.com


  

El grup Mas i Mas s’ha adherit al programa Apropa l’estiu de 2017.  
A partir 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. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

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

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Gabriel Pibernat 
Càrrec: Responsable premsa 
Telèfon: 93 319 17 89  
Email: gabriel.pibernat@masimas.com  
 

mailto:gabriel.pibernat@masimas.com


  

L’Ajuntament de Tàrrega s’ha adherit al programa Apropa el mes de juliol de 2017 per oferir la 
programació habitual dels seus equipaments culturals als col·lectius en risc d’exclusió social. Els 
grups podran gaudir de la programació habitual del Teatre Ateneu Tàrrega i l’Espai Mercat.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

El Teatre Ateneu i l’Espai Mercat ofereixen els espectacles habituals de la 
seva programació a col·lectius  en risc d’exclusió social a un preu no 
superior a 3€. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Francesc Gasull  
Càrrec: Premsa Ajuntament 
Telèfon: 973 311 608 
Email: comunicacio@tarrega.cat  
 

mailto:comunicacio@tarrega.cat


 

El Museu del Joguet s’adhereix a l’Apropa Cultura al setembre de 2017, per començar a oferir 
visites i tallers a partir del mes de novembre. El Museu del Joguet, situat a Figueres, va ser 
inaugurat l’any 1982, i compta amb una col·lecció de més de 4.000 peces.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Visita comentada “Juga al museu”: adaptada a les necessitats de 
cada col·lectiu social. 

Taller: “Fes el teu sabó de síndria” 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Eva Pascual 
Càrrec: Responsable premsa 
Telèfon: 972 504 585 
Email: eva.pascual@mjc.cat  
 

mailto:eva.pascual@mjc.cat


  

El Festival de Torroella de Montgrí s’organitza durant els mesos de juliol i agost. Enguany, ha estat 
el primer any que la seva programació s’ha ofert a l’Apropa Cultura, més de 200 places.  
Han gaudit 33 persones dels concerts d’aquesta edició. 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

Festival de Torroella de Montgrí ofereix la seva programació de concerts 
als col·lectius socials a un preu no superior a 3€ per persona. 

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Rocío Pedrol 
Càrrec: Responsable comunicació 
Telèfon: 93 318 26 50 
Email: rocio.pedrol@aportada.com  
 

mailto:rocio.pedrol@aportada.com


 

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí s’ha adherit al programa Apropa Cultura aquest mes de 
setembre. A partir d’ara oferirà la programació habitual de l’Auditori Teatre Espai Ter.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

Espectacles de música, teatre i dansa de la programació habitual de 
l’Espai Ter, a col·lectius en risc d’exclusió social i a un preu no superior 
de 3€.

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Joan Andreu 
Càrrec: Responsable premsa Auditori Teatre Espai Ter 
Telèfon: 972 75 59 03 
Email: jandreu@torroella-estartit.cat  
 

mailto:jandreu@torroella-estartit.cat


 

Aquest any és el primer que l’Ajuntament de Castelldefels participa a Apropa Cultura. A partir del 
mes de setembre ofereix la programació de música, teatre i dansa del Teatre Plaza Castelldefels i la 
Sala Margarida Xirgu.  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura

Sala Teatre Plaza: 
- Hannah dels tres països. 22 d’octubre a les 18h. Assistència d’un 

col·lectiu de Salut Mental.  
- Muñeca de Porcelana. 27 d’octubre a les 21h. Assistència d’un 

col·letiu de Salut Mental.  

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura

Espectacles de música, teatre i dansa de la programació habitual dels 
equipaments de l’Ajuntament de Castelldefels a col·lectius en risc 
d’exclusió social i a un preu no superior de 3€.

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Manel Torres Sierra 
Telèfon: 936 651 150 
Email: manel.torres@castelldefels.org  
 

mailto:manel.torres@castelldefels.org


  

A partir de la temporada 2017-18 Barcelona Serveis Municipals s’adhereix a l’Apropa Cultura 
incorporant la programació de visites al Park Güell, el Zoo de Barcelona i els espectacles de l’Anella 
Olímpica. Properament els col·lectius en situació de vulnerabilitat podran començar a gaudir de la 
programació a preus reduïts a l’abast de tothom.   

Activitats que 
s’oferiran 
habitualment a 
l’Apropa Cultura

Park Güell: Visita lliure i gratuïta al recinte històric. 

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

Contacte de 
premsa a 
l’equipament

Nom: Jaime Ramos 
Càrrec: Director de màrqueting i comunicació 
Telèfon: 93 887 50 43 
Email: jramos@bsmsa.cat  
 

mailto:jramos@bsmsa.cat

