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NOTA DE PREMSA 

55 equipaments culturals i festivals d’arreu de Catalunya 

celebren la 1ª Setmana Apropa Cultura 

L’objectiu és conscienciar la societat sobre la importància de fer accessible la cultura a les persones 

que més ho necessiten i donar visibilitat a la tasca d’inclusió que fa durant tot l’any Apropa Cultura  

 

 

Del 26 d’octubre a l’1 de novembre se celebrarà la primera Setmana Apropa Cultura. Amb aquesta 

iniciativa es vol sensibilitzar la societat sobre la importància de l’accés a la cultura de les persones que 

més ho necessiten. Per això els 55 equipaments que formen part del programa Apropa Cultura per a la 

inclusió han organitzat una setmana d’activitats i propostes culturals, algunes dissenyades especialment 

per aquesta ocasió, per donar visibilitat a la tasca que realitzen durant tot l’any de la mà d’Apropa 

Cultura. Les activitats són molt diverses i van dirigides a les entitats socials i als seus membres. Alguns 

equipaments han augmentat durant aquesta setmana el nombre de localitats destinades a Apropa 

Cultura amb un preu màxim de 3 euros, d’altres han organitzat trobades especials entre els grups socials 

i els artistes, d’altres han preparat tallers, visites guiades, formacions i activitats que fan pujar a 

l’escenari persones amb discapacitat i d’altres destinaran la recaptació d’algun dels seus espectacles al 

programa. En total durant aquesta setmana les entitats socials realitzaran més de dues-centes sortides 

culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals. 

 

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es durà a 

terme una campanya de sensibilització social a través de l’estrena d’un vídeo testimonial on quatre 

persones que accedeixen a la cultura gràcies a aquest programa expliquen la seva experiència personal i 

la importància que té per les seves vides i la seva salut. El vídeo el protagonitzen Jordi Cusell, del Centre 

Ocupacional Aspace, Sílvia Gassó, del Club Social Aixec, Jordi Liguerre de la Comunitat Terapèutica Rauxa 

i Mercè Quintana, de la Residència Ergos. Les xarxes socials també jugaran un paper important en la 

difusió de la Setmana Apropa Cultura. 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. 

 

Més sobre Apropa Cultura 

Apropa Cultura és la unió d'esforços dels equipaments culturals de Catalunya. Actualment en formen 

part 55 equipaments (teatres, auditoris, festivals i museus). 



 

Apropa Cultura compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 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 i la col·laboració de la Taula 

del Tercer Sector. Apropa Cultura és un programa obert a la participació dels equipaments que vulguin 

col·laborar en oferir la seva programació al sector social del seu entorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1a Setmana Apropa Cultura 

 

Del 26 d’octubre a l’1 de novembre, els més de 50 equipaments culturals que formen part 
d’Apropa Cultura celebren la 1a Setmana Apropa Cultura. S’han preparat més d’un centenar de 
propostes culturals per donar visibilitat a la tasca que realitzen durant tot l’any amb les entitat 
socials.  

 

S’estrenarà una campanya de sensibilització social on quatre testimonis expliquen la seva 
experiència personal amb Apropa Cultura. D’aquesta manera es vol que la societat prengui 
consciència de la importància de fer accessible la cultura a les persones que més ho 
necessiten.   

Veure vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=3WRb82Yd76wç 

 

L’etiqueta #ApropaCultura centrarà l’activitat a les Xarxes Socials. Tothom qui vulgui donar 
suport a la Setmana podrà compartir fotografies amb missatges a favor de fer accessible la 
cultura. 

 

Què és Apropa Cultura  

 

Apropa Cultura és una iniciativa que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats 
del sector social per fer la cultura accessible.  

Som una xarxa potenciadora de sinergies entre equipaments culturals i entitats socials. 

Treballem per fer possible, entre tots, l’accessibilitat als principals equipaments culturals. 

Fomentem l’accés de les persones que més ho necessiten a la cultura i a l’oci inclusiu, alhora 
que promovem la transformació social a partir de la cultura. 

Defensem una comunitat inclusiva capaç de crear condicions adequades a les necessitats de 
totes les persones.  

 

Què ofereix Apropa Cultura 

 

Tots ens hem emocionat, hem rigut o plorat gràcies a l’art. Més enllà dels sentiments, la 
cultura també ajuda a desenvolupar la creativitat, l’autodeterminació personal i la salut.  

https://www.youtube.com/watch?v=3WRb82Yd76wç


 

Amb el programa, més persones tenen l’oportunitat de viure la cultura, fomentant una font de 
felicitat molt necessària: «La cultura m’aporta confiança, autoestima, plaer de passar-ho bé, 
em sento més plena: em dóna vida.» (Sílvia Gassó, Club Social Aixec). 

 

Espectacles, exposicions, activitats participatives i formacions: 

 

 Apropa Cultura ofereix un ampli ventall d’espectacles de la programació habitual de 
teatres i auditoris. 
 

 A través del programa, museus i centres culturals proposen als col·lectius socials 
visites i tallers al voltant de les seves col·leccions i exposicions. Aquestes activitats 
s’adapten a les necessitats de cada grup.  
 

 Tota la programació s’ofereix a preus entre 0 i 3 €/persona. 
 

 Vetllem perquè les sortides sigui un èxit: periòdicament organitzem sessions de 
presentació de la programació que s’ofereix als centres socials.  
 

 Organitzem formacions artístiques adreçades a professionals de l’acció social i 
educativa. Al web, proporcionem recursos en xarxa per a treballar les arts en els 
centres socials.  
 
 

 

A qui s’adreça 

 

Apropa Cultura s’adreça a centres socials que treballen amb persones amb discapacitat 
intel lectual, amb problemà ca de salut mental, discapacitat  sica en situació d’exclusió social, 
gent gran  residències, centres de dia , en privació de llibertat, immigració  programes 
d’acollida i d’inclusió social , infància i adolescència  C AES i centres oberts , 
drogodependències i o altres addiccions, dones  violència de gènere i risc d’exclusió). 

 

 

Què pots fer tu?  

 

 Ajuda’ns a difondre la 1a Setmana Apropa Cultura. Comparteix el vídeo amb els teus 
amics i participa en la campanya a les xarxes socials fent-te una fotografia amb un 
missatge a favor de la cultura i de fer-la accessible. Fes servir l’etiqueta 
#ApropaCultura! 

 

 Sigues ambaixador d’Apropa Cultura. Segurament coneixes persones ateses en 
centres, associacions, residències... Totes elles podrien beneficiar-se del programa. 
Ajuda’ns a difondre’l! 
 



 

 Treballes en una entitat social?  evisa les condicions d’accés i registra el vostre centre 
al web. Beneficia’t dels avantatges! 

 

Més informació a http://www.apropacultura.cat 

 

Breu història 

 

Apropa Cultura és una iniciativa nascuda a l’Auditori la temporada 2006 2007 sota el nom 
L'Auditori Apropa amb el suport dels departaments de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per donar resposta a l'interès i la demanda de 
determinats grups socials per assistir a concerts programats pel Servei Educatiu de L'Auditori. 
Aquestes peticions van resultar ser la punta de l'iceberg d'una demanda social real i creixent. 
L’èxit del programa dona naixement a Apropa Cultura la temporada 2010 2011 amb la 
participació de L’Auditori, el Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors i el Teatre 
Lliure i el suport de la Diputació de Barcelona. A partir de la temporada 2012/13 comença 
l’expansió territorial i nous equipaments d’arreu de Catalunya s’adhereixen a la xarxa, i un any 
més tard, gràcies al suport de l’Obra Social de “la Caixa”, els museus comencen a oferir la seva 
programació a l’Apropa Cultura fins arribar a la xarxa Apropa Cultura que a l’octubre del 2015 
està formada per 55 teatres, auditoris, festivals i museus.  

 

 

Apropa Cultura en dades 

 

 55 teatres, auditoris, festivals i museus formen part de la xarxa Apropa Cultura 
 

 21.207 persones han gaudit de les propostes d’Apropa Cultura durant la temporada 
2014-2015 

 

 1.100 propostes culturals diferents cada temporada 
 

 1474  centres socials registrades  
 

 379 professionals de l’acció social han rebut formació artística gràcies a Apropa 
Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apropacultura.cat/


 

Assistència durant l’any 2014 segons tipus de col·lectiu  

 

 

 

 

Evolució d’assistents 2007-2014 
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Annex 
Llistat d’activitats per equipaments 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

L’Auditori és el fundador del programa Apropa Cultura. Des de l’any 2007 ofereix la seva 

programació habitual de concerts, a més d’activitats específiques per a col lectius en risc 

d’exclusió. Des de fa 3 anys també programa espectacles amb diversitat a l’escenari. 

Més de 4.800 persones en risc d’exclusió van passar per l’Auditori la temporada 14-15. 

 
Què us trobareu durant 
la Setmana Apropa 
Cultura 

 
- Mozart vs Haydn  OBC . Dissabte 24 d’octubre a les 19h. 

Assistència de col·lectius de Salut Mental, Discapacitat 
intel·lectual, Gent Gran, Infància i Joventut.  

- Banda Municipal de Barcelona - El So de New York Diumenge 1 
de novembre a les 11.30h. assistència del col·lectius de sense 
llar, immigració i discapacitat intel·lectual.  

- Un matí d’orquestra. Dijous 29 d’octubre a les 10.30h i a les 
11.15h. Activitat participativa amb col·lectius de discapacitat 
intel·lectual. 

- Assaig de la Coral Apropa Cultura. Divendres 30 d’octubre a les 
18h.  

 
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 amb malaltia 
d’Alzheimer.  

- Et Toca a Tu / Toc cap 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.  

 
 

 
Altres informacions 
d’interès 

 
L’Auditori celebrarà el dret a la cultura amb un concert dedicat a 
Apropa Cultura al Dia Mundial dels Drets Humans (1/12/2015) 

 
Contacte de premsa 

 
Lisi Andres 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 2014/15 han gaudit dels espectacles del Teatre Lliure 979 persones.  

  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
La setmana apropa del Teatre Lliure és del 14 al 21 de novembre: 
 

 14 de novembre. Educa amb l’Art: Sessió de formació de teatre 
adreçada a professionals de l’acció socia. A càrrec de Roger Bernat 

 18 de novembre abans de la funció, trobada amb Jordi Casanovas, 
director de l’espectacle Vilafranca. Assistència dels col·lectius que 
vindran a veure l’espectacle. 

 19 de novembre després de la funció, trobada amb el director Marc 
Martínez i l’actriu Clara Segura, de l’espectacle Conillet. Assistència dels 
col lectius que vindran a veure l’espectacle. 

 Assistència dels diferents col·lectius a les funcions de Conillet ( 15 i 19 
de novembre) i Vilafranca (14, 18 i 19 de novembre) 

 
 

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.   
 
 
 
 

 
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 la temporada 2010/11. Ofereix la programació habitual del teatre a tots els col·lectius 

socials a un preu màxim de 3 euros i també ha dissenyats sessions del curs Educa amb l’Art 

d’Apropa Cultura, formacions adreçades a professionals de l’acció social.  

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
- Molt soroll per no res. Dissabte 24 d’octubre a les 17h, Sala Gran. Amb 

l’assistència de col lectius de Salut Mental, Gent Gran, Justícia, 
Discapacitat intel·lectual, Dona, Infància i joventut  

- Només són dones. Dijous 29 d’octubre a les 17h, Sala Petita. Amb 
l’assistència de col lectius de Pobresa, Dona, Gent Gran, Salut Mental, 
Infància i Joventut.    

 
- Hem organitzat una visita guiada molt especial per l’interior del teatre 

que culminarà amb una trobada amb l’equip artístic de Només són 
dones, l’espectacle de la Sala  Petita escrit per Carmen Domingo, dirigit 
per Carme Portaceli i interpretat per Míriam Iscla, Sol Picó i Maika 
Makovski. Posteriorment el grup veurà l’espectacle.  
L’activitat tindrà lloc el dijous 29 d’octubre. La visita s’iniciarà a les 
15.45h i a les 17h començarà la funció a la Sala Petita.  

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

Des de fa més de tres temporades, el Teatre Nacional de Catalunya compta amb 
un Projecte Social. El TNC vol ser un teatre obert a tota  la ciutadania, i per això 
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. 
 
Durant dues temporades, el TNC ha destinat els beneficis de l’espectacle 
inaugural al programa Apropa Cultura. Va ser la temporada 2013/14 amb 
l’espectacle Taxi... al TNC! I la temporada 2014 15 amb l’espectacle Per 
començar Sarsuela. Amb aquesta recaptació Apropa Cultura ha realitzar 
formacions artístiques anomenades “Educa amb l’Art al teu centre” a més de 10 
centres socials de col·lectius de Discapacitat Intel·lectual, Gent Gran, Infància i 
Joventut, Dona, Drogodependència i Pobresa. Aquestes formacions han consistit 
en l’acompanyament durant tot un any de professionals de l’art per tal de dur a 
terme projectes artístics concrets dins dels centres socials.  
 

 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

 
Nom:  Gemma Casas 
Càrrec: Cap de premsa 
Telèfon: 93 306 57 00 
Email: gcasas@tnc.cat 
 

 

mailto:gcasas@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.  
 
La temporada 2014/15 han gaudit dels seus espectacles 451 persones. 
 
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.  
 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
El Mercat de les Flors participa activament a la Setmana Apropa Cultura: 
 
Cicle Capacitats: una programació nacional i internacional, un seguit de 
laboratoris, tallers, projeccions i debats -alguns d’ells oberts al públic i d’altres 
exclusius per a professionals- amb la finalitat de donar un pas endavant en la 
visibilitat i en la forma de treballar les Arts per a la Millora Social a Catalunya. 
 

A banda del que es fa pròpiament al Mercat de les Flors, també hi ha activitats 

incloses dins del cicle CAPACITATS que tenen lloc en altres espais (Graner, 

MACBA, saT!,...). Ana: aquí potser també podrieu afegir aquest taller vostre 

(http://www.apropacultura.cat/formacioSessioFitxa.aspx?id=29 

Formacions Educa amb l’Art. Formació de dansa adreçada a professionals de 

l’acció social.  

 Taller de dansa a càrrec d’Ana Stegnar. Diumenge 31 d’octubre a les 

10h, al Graner. Assistència de més de 60 professionals de l’acció social.  

 Taller de circ i dansa a càrrec de Roberto Magro. Diumenge 31 

d’octubre a les 16h, al Graner. Assistència de més de 60 professionals de 

l’acció social. 

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.   
 

 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

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

 

http://www.apropacultura.cat/formacioSessioFitxa.aspx?id=29
mailto:mros@mercatflors.cat


 

 

  



 

 
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 

resultant una experiència d’inclusió.  

Un total de 1.776 persones han passat pel Palau de la Música, gaudint dels concerts (1.469) i a 

través de les visites guiades (307).  

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 

 
Durant la Setmana Apropa Cultura diversos grups gaudiran dels següents 
espectacles:  
 

- Orquestra Sinfónica Juvenil de Caracas. Dijous 22 d’octubre a les 19h 
Amb l’assistència de col lectius d’Immigració, Gent Gran i Dona. 
 

- Jazz en viu... Swing! Diumenge 25 d’octubre a les 12h. 
Amb l’assistència de col lectius de Gent Gran, Discapacitat física i 
Infància i joventut.  
 

- Agnès Mauri, viola-Victoria Vassile. Dijous 29 d’octubre a les 19.30h. 
Amb l’assistència de col lectius de Salut Mental, Discapacitat física i 
Gent Gran.  
 

- Concert de Halloween. Diumenge 1 de novembre a les 18h.  
Amb l’assistència de col lectius de Salut Mental i Gent Gran.  

 
 

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. La propera formació tindrà lloc el 
dissabte 28 de maig de 2016.  



 

Altres informacions 
d’interès 

 

El Palau dedicarà un concert dedicat a Apropa Cultura al Dia Mundial dels 
Drets Humans (01/12/2015). 
 
 

 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

 
Nom: Judith Pi 
Càrrec: Directora de Comunicació 
Telèfon: 681 21 33 63 
Email: jpi@palaumusica.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jpi@palaumusica.cat


 

 

 

El Grup Focus participa al programa Apropa Cultura amb els seus quatre teatres: Condal, Goya, 

Romea i La Villarroel. Ofereix la seva programació habitual d’espectacles als col lectius socials a 

un preu màxim de 3 euros. Aquesta és la segona temporada que participa amb la iniciativa.  

La temporada 2014 15 va oferir 4.828 places i l’assistència va ser de 1.988 usuaris. 

 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Diferents grups d’entitats socials assistiran als següents espectacles: 
 

 Olivia y Eugenio al Teatre Goya 

 El largo viaje del día hacia la noche al Teatre Romea 
 
En gaudiran col·lectius de salut mental, infància i joventut i gent gran 
durant la setmana Apropa Cultura.  
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
S’ofereixen els espectacles programats durant tota la temporada teatral, 
per aquest primer trimestre els usuaris han pogut escollir entre:  
 
Teatre Condal: Caiguts del Cel, Ozom 
 
Teatre Goya: Allegro, Autorretrato de un joven capitalista español, Olivia 
y Eugenio,  73 Raons per deixar-te 
 
Teatre Romea: Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano, El largo viaje 
del día hacia la noche, Panorama des del pont 
 
La Villarroel: Marits i Mullers, Infàmia 
 

 
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: Andreu Rami 
Càrrec: Cap de comunicació i màrqueting 
Telèfon: 93 485 13 77 
Email: arami@publispec.com 
 

 

mailto:arami@publispec.com


 

  



 

 
 

El Gran Teatre del Liceu s’ha adherit al programa Apropa Cultura aquesta temporada 2015/16 per 

apropar l’òpera a col lectius en risc d’exclusió social. 

La nostra oferta contempla per la temporada  2015/16 un total de 2.140 localitats per assistir a 

espectacles i un mínim de 32 visites que inclou l’activitat Entra dins del Liceu. 

Què us trobareu durant la 
Setmana Apropa Cultura 

Dins de la seva oferta el Liceu proposa per la setmana Apropa 
Cultura: 
 

 Concert Mozart – Gerhaher. Dimarts 20/10.  
Amb l’assistència de col lectius de Discapacitat 
intel·lectual, infància i joventut, immigració i exclusió 
social.  

 Petit Liceu Aria Kadabra. Dimecres 21/10.  
Amb l’assistència de col lectius de Discapacitat física i 
Gent Gran.  

 Entra Dins del Liceu: assaig de Benvenuto Cellini. Dimarts 
27/10.  
Amb l’assistència de col·lectius de Gent Gran i Salut 
Mental.  

 Visita guiada al Teatre i Cercle + Entra dins del Liceu: 
assaig de Benvenuto Cellini. Dimecres 28/10. 
Amb l’assistència d’un col lectiu 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.  
 
Aquesta temporada ofereix les següents localitats per als 
espectacles:  
 
Òperes: 570 localitats. Nabucco, Benvenuto Cellini, Lucia de 
Lammermoor, Otello de Verdi, Simon Boccanegra, I Capuletti E I 
Montecchi, La bohème, La Flauta Màgica. 
Dansa: 120 localitats. Homenaje a Granados. 
Concerts: 346 localitats. Mozart-Gerhaher, Riccardo Muti, El 
Pessebre, Els Pastorets, Concurs Viñas  prova final , A l’Entron de 
Wagner i A l’Entron de  omeo i Julieta. 
Petit Liceu (familiar i escolar): 793. Aria Kadabra, El Superbarber 
de Sevilla, La Casa Flotant, IT Dansa, La Petita Flauta Màgica, 
Guillem Tell, Els Músics de Bremen, Oh! L’amor, l’Ocell Prodigiós. 
Assajos: 360 localitats. 
Visites: 32 visites. 20 visites ordinàries i 12 visites Entra Dins del 
Liceu.   
 



 

Altres informacions d’interès Els col lectius també tindran accés a “l’Artista  espon”. Una 
xerrada que s’ofereix per cada òpera on els assistents pregunten 
als artistes curiositats sobre l’òpera en qüestió. 

 
Contacte de premsa a 
l’equipament 

 
Nora Farrés 
Cap de premsa i edicions  
934859948  
689095444 
nora.farres@liceubarcelona.cat  
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L’Obra Social “la Caixa” forma part d’Apropa Cultura des de 2013 amb un total de 3.049 

beneficiaris. 

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. 

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

CaixaForum Barcelona: 

 Visites comentades a les exposicions Animals i faraons; Parlo, sabent 
que no es tracta d’això i Modernisme-modernitat. Horari a convenir. 

 Visites dinamitzades a les exposicions Animals i faraons i Modernisme-
modernitat. Horari a convenir. 

 Concert familiar Faristolitis (31 d’octubre 17:30 h i 1 de novembre 
12:00 h) 

 Taller Dins la mastaba. Horari a convenir. 

 Conferència “Els orígens: de la sabana al Sàhara” dins el seminari “Per 
les ribes del Nil” (29 d’octubre 19:00 h). 

 DNIT. Divendres amb... Lobulo design (30 d’octubre 20:00 h). 

 Conferència + projecció “Lectures actuals del Quijote” (27 d’octubre 
19:00 h). 

CaixaForum Tarragona: 

 Visites comentades adreçades a col·lectius diversos a l’exposició 
Georges Méliès. La màgia del cinema. Horari a convenir. 

 Cicle de cinema Res no és el que sembla! Mags i màgia al voltant de 
Georges Méliès. Pel·lícula La doble vida del faquir (Dimarts 27 
d’octubre, 19 h). 

 Cicle de conferències La força de la paraula poètica. Conferència Dir la 



 

malaltia, conjurar la mort (Dimecres, 28 d’octubre, 19 h). 

 Festival internacional de cinema de Tarragona REC. Cicle Focus in, 
projeccions de cinema actual amb presentacions. (Divendres 30 
d’octubre, 20 h). 

 Cicle de cinema familiar. Pel·lícula Mr Magorium i la botiga màgica 
(Dissabte 31 d’octubre, 17.30 h). 

CaixaForum Girona: 

 Exposició: Una expo més. Visions desconegudes a través de l’art. 

 Visites comentades adreçades a col·lectius diversos a l’exposició 
Gabriel Casas. Fotografia, informació i modernitat, 1929-1939. Horari 
a convenir. 

 Visites-tallers adreçades a col·lectius diversos a l’exposició Accés 
directe Joan Miró Criatures singulars. Horari a convenir. 

 Sessió ‘El Bach dels romàntics’ dins del cicle de conferències ‘Bach 
després de Bach’, dilluns 26 d’octubre a les 19h. 

CaixaForum Lleida: 

 Visites comentades adreçades a col·lectius diversos a l’exposició 
Sorolla. Apunts a la sorra. Horari a convenir. 

 
 

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.  

Altres informacions 
d’interès 

Una expo més. Visions desconegudes a través de l’art. CaixaForum Girona, del 
23 de setembre de 2015 al 17 de gener de 2016 
Aquesta exposició presenta 8 projectes artístics que pretenen mostrar com l’art 
pot contribuir a l’apoderament de persones en situació de vulnerabilitat.  
Diferents artistes han posat les seves eines de treball al servei d’aquests 
col·lectius perquè donin forma al seu missatge utilitzant la fotografia, el disseny 
o les arts visuals. Els projectes són iniciatives seleccionades a la convocatòria 
d’Art per a la Millora Social de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
La recaptació de l’espectacle de dansa comunitària Made in Girona: political 
mother (6 de desembre al Festival Temporada Alta i al gener al Mercat de les 
Flors) es destinarà íntegrament al programa Apropa. Aquest espectacle, portat 
a terme per la Hofesh Schechter Company (Londres) i protagonitzat per 
participants no professionals de Salt i Girona, és una iniciativa de l’Obra Social 
“la Caixa”, en col•laboració amb el Festival Temporada Alta i el Mercat de les 
Flors. 
 

Contacte de premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Ariadna Puig 
Responsable de la comunicació de programes socio-culturals de l’Obra Social 
“la Caixa” 
Telèfon: 626 282 905 y 93 404 40 95 
Email: apuig@fundaciolacaixa.org 
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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 dos anys que fa que formem part del programa, més de 2.500 persones han gaudit 
del museu. 
 
Durant la temporada 2014/15 han assistit 906 persones.  

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
A la Sala de l’exposició Incòlume. Natures mortes del Segle d’Or 
-Visita comentada a l’exposició  
-Amb els cinc sentits: conversa a la sala i taller de creació artística  
 
A l’espai annex a la Sala Oval 
-Projecció de dos audiovisuals dels projectes desenvolupats en el marc del 
programa Museu espai en comú (ments Creatives i Retrats) 
  
-Presentació de dos projectes duts a terme en col laboració amb l’associació 
SUSOESPAI: mural Metamorfosi, realitzat en el context de l’Altre Festival 
Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental (4-7 juny 2015) i mostra de les 
fotografies del projecte Com batega un museu, realitzat amb els treballadors del 
Museu Nacional  
 
A la Sala Oval 
-Apropa’t al Tango: classes de tango. L’activitat es realitza només el dissabte 31 
d’octubre de 15 a 18 h. Activitat gratuïta sense inscripcions 
 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
- Visites comentades a la col lecció per a col lectius en risc d’exclusió 

(Essència Medieval, L’artista modern i Modernisme(s)) 
- Visita comentada a l’exposició temporal en curs 
- Tallers familiars inclusius i per a infants en risc d’exclusió social  Fades 

que no s’enfaden, El ball del Bestiari i Històries en relleu) 
- 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:  esponsable de l’oficina de premsa 
Telèfon: 93 622 03 60 
Email: charo.canal@museunacional.cat 
 

 

mailto:charo.canal@museunacional.cat


 

 

  



 

 
Adherida a Apropa Cultura des del setembre del 2013, la Fundació Joan Miró va rebre 325 usuaris del 

programa l’any 2014. En el que portem de 2015, ja en són 667. 

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 Joan Miró. Planxes i gravats. Una activitat adreçada a persones cegues, 
basada en l’experiència tàctil en planxes de coure originals que es 
conserven a la Fundació i en proves d’estampació damunt paper. Es duu 
a terme al vestíbul del magatzem d’escultures, un espai d’accés 
restringit. 

 

 Taller De peus a terra. Adaptació per a adults del taller d’arts plàstiques 
sobre Miró, practicant algunes de les actituds de l’artista a través d’un 
procediment directe que integra elements naturals i colors. Per a grups 
d’adults i gent gran. 

 

 ABC Miró. Visita a la Col·lecció Permanent per a famílies i nens, en una 
sessió exclusiva per a grups Apropa. L’objectiu és buscar formes, pensar 
paraules, escriure mots, imaginar històries vinculant l’aprenentatge de 
la lectoescriptura i la creació artística. 

 

 La Fundació. Un edifici mediterrani. Visita comentada a l’edifici, 
projectat per Josep Lluís Sert i declarat Bé Nacional d’Interès Cultural, 
que s’ofereix el primer diumenge de cada mes. Inclusiva, per a 
col lectius Apropa d’adults, gent gran i inclusió social. 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 Ofereix visites per a tots els col·lectius socials: visites lliures, 
comentades i tallers.  

 

 Compta amb visites específiques per a col·lectius amb 
discapacitat visual a través d’Apropa Cultura: 

 
1. La Fundació. Un edifici mediterrani  
2. Joan Miró. Planxes i gravats 
3. Joan Miró. Pintures i signes, per a persones amb discapacitat 

visual. 
4. Joan Miró. Escultura i objecte 
5. Durant el curs, alguns tallers i espectacles familiars programats 

s'ofereixen amb intèrpret en la llengua de signes. Són activitats 
inclusives. 

 

 Ofereix localitats de la programació  habitual d’espectacles 
escolars i familiars de la Fundació.  



 

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 

 
Elena Febrero i Amanda Bassa 
Premsa Fundació Joan Miró 
(+34) 934 439 070 
press@fmirobcn.org  
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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 d’Apropa Cultura.  

Durant la temporada 2014/15 han visitat el museu 281 persones.  

 
Que trobareu 
durant la setmana 
Apropa cultura 
 

 
Taller “Una obra mil històries”. Amb l’assistència d’un col lectiu de 
Dona.  
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a traves 
d’Apropa Cultura 

 
Ofereix visites dinamitzades i comentades a la col·lecció permanent dl 
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. La propera formació tindrà lloc dissabte 20 de febrer de 2016.  
 

 
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


 

 

 

  



 

 
 

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.  

 

 
Què us trobareu durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Visites comentades a l’exposició +HUMANS. El futur de la nostra 
espèci. 
 

Activitats habitualment oferides a 
través d’Apropa Cultura 

 
- Visites lliures i comentades a les exposicions.  
- Tallers participatius relacionats amb les exposicions.  
- Del 27 d’octubre a l’1 de desembre visites comentades a 

les exposicions i itineraris urbans, així com visites a la 
Casa Provincial de Caritat per a grups amb risc 
d’exclusió social 

- 26 d’octubre: visita dinamitzada a l’exposició +Humans 
per a malalts d’Alzheimer, els seus familiars i cuidadors 

 
 

 
Contacte de premsa a l’equipament 

 
Nom: Mònica Muñoz-Castanyer 
Càrrec: Cap de Premsa 
Telèfon: 933064123 
Email: premsa@cccb.org  
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Des del 2013, el MACBA s’ha adherit a l'Apropa Cultura. El Museu hi col labora amb activitats adaptades 

o inclusives i amb la participació en una de les sessions de formació per a educadors socials. Durant la 

temporada 2014/15 han assistit 374 persones.  

 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Durant la setmana Apropa Cultura el MACBA ofereix la seva programació 
habitual al col·lectius socials com sempre. 
 
 
 

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 
Email: mcollado@macba.cat 
 

 

 

 

 

 

http://www.macba.cat/ca/accessibilitat
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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 2014/15 han gaudit de les visites i activitats del museu 1.313 persones.  

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 

Voleu tocar el gamelan? Taller d’experimentació sonora amb el gamelan 
del Museu 
 
Vine a conèixer el Petit Orpheus. Visita guiada diumenges familiars 
 

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:  
 
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


 

 

  



 

 

 

Atrium Viladecans va entrar a formar part d’Apropa Cultura la temporada 2011/12. Durant la temporada 
2014 15 han assistit 493 persones, i des dels seus inicis han passat per l’Atrium més de 2.300 persones 
de col·lectius socials.  
 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Reflexiones del hombre lengua. Dissabte 31 d’octubre a les 21h. Assistiran a 
gaudir de l’espectacle col lectius de Discapacitat intel lectual i Salut Mental.  
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 
 

L’Atlàntida, forma part del programa Apropa Cultura des de la temporada 2011/12. Gràcies al 

programa, durant els cinc primers anys de vida de l’equipament, més de 1.700 persones en 

situació de risc d’exclusió social provinents de tot el territori català, han pogut gaudir de la 

programació d’aquest emblemàtic equipament al preu de 3 euros.  

 

Durant la temporada 2014 15 han assistit a l’Atlàntida 465 persones de col lectius socials. 

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

Divendres 23 d’octubre: L’APM, Show, amb el Peyu (assistiran 38 
usuaris de col·lectius amb discapacitat intel·lectual, infància i joventut, 
salut mental* ) 
A les 19.00h L’Atlàntida convidarà a berenar als 38 usuaris del programa 
Apropa Cultura (. En aquest berenà també assistirà el Peyu, que aquell 
mateix vespre presenta el seu espectacle i el director General de 
L’Atlàntida Lluís Vila d’Abadal. 
A les 19.45h els membres de la Catmerata Orquestra de Cambra (que 
l’endemà realitzarà una concert a L’Atlàntida  els oferiran una petit tast 
del concert de l’endemà en privat. 
A les 20.15 s’assistirà a l’espectacle L’APM Show amb el Peyu. 
 
*Col·lectius Assistents: 
Discapacitat intel.lectual: Servei de lleure Fundació MAP  
Discapacitat intel.lectual: Centre Riudeperes  
Infància i Joventut: Centre Obert Vic  
Salut Mental: Llar Residència Manlleu 
 
Dissabte 24 d’octubre: La Locomotora Negra (assistiran col·lectius de 
pobresa: Associació d’Acollida El Tupí 
 
Diumenge 1 de novembre: El Petit Príncep, el musical (assistiran 
col·lectius amb discapacitat intel·lectual i pobresa: Servei de lleure 
Fundació MAP i Creu Roja) 
 

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 

Durant aquesta temporada hem iniciat 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 nou programa d’inclusió social que es portarà a terme en coordinació 
amb l’àrea de benestar social de l’ajuntament de Vic i que permetrà 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: 620 70 33 94 
Email: 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 e 3 euros per als 

col·lectius socials. Durant la temporada 2014/15 han gaudit de les seves propostes 982 

persones. Col·lectius com el de Discapacitat intel·lectual, Infància i joventut, Malalties 

cròniques o Salut mental són els que van visitar l’equipament durant la darrera temporada 

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Durant la Setmana Apropa Cultura el teatre presenta l’espectacle The Hole, serà 
el dijous 29 d’octubre a les 20.30h. Un col lectiu de Salut Mental podrà gaudir de 
l’espectacle a través d’Apropa Cultura. 
 

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. 
 
 
 

Altres informacions 
d’interès 

Dins de la programació del Teatre-Auditori s'han pogut veure espectacles del 
grup de Teatre Social FEMAREC, dirigit per Glòria Rognoni.  
 

 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

 
Nom: Cristina Roda 
Càrrec: Premsa i Xarxes Socials 
Telèfon: 636 93 16 48 
Email: tacomunicacio@santcugat.cat 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 
El Teatre Auditori de Granollers s’incorpora al programa Apropa Cultura al setembre de 2012. Durant la 
passada temporada 2014/2015, més de 300 espectadors en situació de risc d’exclusió social han pogut 
gaudir dels nostres espectacles a un preu màxim de 3 euros. 

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Durant  la Setmana d’Apropa Cultura al Teatre Auditori de Granollers, podeu 
trobar: 
 

- Visites guiades al Teatre Auditori per a col lectius d’Apropa Cultura: 
Dimarts 27 i dimecres 28, a les 10 h 

- Visita guiada al Teatre Auditori i salutació als actors, per als col·lectius 
de Gent Gran i Infància i joventut que venen a l’obra de teatre El 
eunuco: Divendres 30 d’octubre, a les 19 h 

- Taller de Musicoteràpia amb Mateo Aregay, per a persones amb 
discapacitat intel lectual, però obert a altres col lectius d’Apropa 
Cultura. Es farà abans del concert d’Andrés Suárez: Dissabte 31 
d’Octubre, a les 19 h 

- Taller Somnis pintats, treballant Miró, abans de l’espectacle de dansa 
Constel·lacions. Obert a col·lectius d’Apropa Cultura: Diumenge 1 de 
novembre, a les 17 h 

 
 

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 

 



 

  



 

 
 

El Teatre Kursaal de Manresa ha entrat a la xarxa Apropa Cultura l’any 2015. Durant la 

temporada 2014/15 han assistit 266 persones als seus espectacles.  

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
- Ballet de Johanesburg. 

Divendres 23 d’octubre. 
Amb l’assistència d’un col lectiu de Salut Mental.  
 

- La mongetera màgica. 
Dissabte 24 d’octubre. 
Amb l’assistència d’un col lectiu de Salut Mental. 
 

- Terra baixa. 
Diumenge 1 de novembre. 
Amb l’assistència d’un col lectiu de de salut mental.  

 
 
 

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.  
 
 

 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

 
Nom: Rosa Clarena / Jordi Mira 
Càrrec: Responsable de prema 

Telèfon: 93 875 34 02 

Email: comunicació@mees.cat 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 
La Fira Mediterrània de Manresa és un mercat d'espectacles confegit a partir de noves creacions 

artístiques inspirades en els trets culturals propis de Catalunya i la Mediterrània. Té un caràcter 

interdisciplinari i aglutina diferents llenguatges artístics: arts visuals, circ, dansa, exposicions, música, 

narració oral i teatre.  

Enguany, la Fira s’ha celebrat la 18a edició del 15 al 18 d’octubre, i és la primera vegada que participa al 

projecte Apropa Cultura. 

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

L’1 de novembre, a les 19.15h, al pati del Teatre Kursaal, Fira Mediterrània ha 
programat el concert Fatlipz y Adry Bueno & Cordes del Món. 
 
Aquesta actuació és fruït del projecte Cabal Musical, una iniciativa de suport al 
talent musical que forma i promou grups i músics joves de la Franja Besòs, per 
així contribuir a la cohesió social, la projecció i la dinamització del territori. A 
Manresa hi actuarà Fatlipz y Adry Bueno -un dels grups nascuts del projecte- 
amb una col·laboració de luxe: el grup de cambra Cordes del Món.  
 
 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

Fira Mediterrània va oferir als col lectius d’Apropa Cultura entrades a un preu 
màxim de 3 euros per a un total de 15 espectacles destacats, de música i 
dansa, de la programació de la seva darrera edició. 
 

Altres informacions 
d’interès 

Un dels eixos principals de la programació de Fira Mediterrània és la cultura 
popular, entesa com aquella que amplia la base social de la cultura, amb un 
protagonisme destacat de les arts comunitàries. 
 

 
Contacte de premsa a 
l’equipament 

 
Sònia Parra 
Responsable de Comunicació  
Tel. 93 875 35 88 
Email: sparra@firamediterrania.cat  

 

 

 

 

  

mailto:sparra@firamediterrania.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 372 

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 

Diferents col·lectius assistiran a espectacles del Centre Cultural Terrassa:  
 

- Estrelles de Bolxoi i Kremlin de Moscou  

Temporada BBVA de Dansa 

Diumenge 24 d’octubre a les 21h 

En gaudiran col·lectius de Discapacitat intel·lectual i Salut Mental. 

 
- Rescate Emotivo  

4a Temporada BBVA Circ 

Diumenge 1 de novembre a les 18h 

En gaudiran col·lectius de Discapacitat intel·lectual 
 

- Exposicions 

Exposició: 14è Premi BBVA de Pintura Ricard Camí 

Exposició: Espai  omà Vallès ‘De l’abstracció a la imatge’ 
 

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 
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El Festival Temporada Alta ha col laborat des del primer moment al projecte Apropa Cultura. En l’edició 

del 2014 es va facilitar l’accés dels col lectius Apropa a un total de 29 espectacles del festival, amb la 

participació de 479 persones.  

 

Què us trobareu durant la 
Setmana Apropa Cultura 

 
“Guerra” amb Albert Pla. Espectacle amb l’assistència de col lectius 
de Discapacitat intel lectual i Immigració.  A l’Auditori de Girona. 
Dissabte 24 d’octubre a les 21h.  
 
“Vinicio Capossela”. Espectacle amb l’assistència d’un col lectiu de 
Discapacitat intel·lectual.  
 
“Els veïns de dalt” de Cesc Gay. Espectacle amb l’assistència de 
col lectius de Gent Gran, Salut Mental i en risc d’exclusió. Al Teatre 
Municipal de Girona. Divendres 30 d’octubre a les 21h. 
 
“Made in Girona. Political mother” de Hofesh Shechter. Part de la 
recaptació es destinarà al projecte Apropa Cultura. 
 

Activitats habitualment oferides 
a través d’Apropa Cultura 

 
Espectacles del festival Temporada Alta a un preu màxim de 3 euros.  
 
 

 
Contacte de premsa a 
l’equipament 

 
Nom: Albert Olivas i Hugas 
Càrrec: Cap de Comunicació i Gestió de públics 
Telèfon: 972 402004 
Email: albert@bitoproduccions.com 
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L’Auditori de Girona s’incorpora al projecte Apropa Cultura l’any 2011, posant a disposició de tots els 
col lectius que formen part d’Apropa Cultura, entrades de tots els concerts de la programació estable de 
l’equipament a un preu màxim de 3 euros. 
 
Durant la temporada 2014 15 han assistit 314 persones a l’Auditori de Girona. Gairebé 1.100 persones 
han gaudit de concerts organitzats per l’Auditori de Girona des de l’any 2011.  

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
- Concert de la Cobla la Principal de la Bisbal: 29 d’octubre a les 12h. Es 

tracta del concert tradicional de Sant Narcís, que se celebra anualment 
per les Fires de Girona. En aquest concert l’Auditori de Girona, destinarà 
1€ per cada entrada venuda al projecte Apropa Cultura. 

 
- Assistència de col·lectius a diferents concerts durant la setmana apropa: 

col·lectiu de gent gran, col·lectiu amb discapacitat, malaltia mental i risc 
d’exclusió social, centre d’acollida. 

 
- Durant la setmana Apropa Cultura, tots els concerts que tinguin lloc a 

l’Auditori de Girona, estarà ben visible la imatge del projecte i es podrà 
trobar informació del mateix. 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
- Concerts de la programació estable de l’Auditori de Girona: música 

clàssica, moderna, jazz, música antiga, popular i tradicional... etc. 
 

- Concerts educatius i escolars en el marc de la programació “Auditori 
Obert” 

 
- A partir de la temporada 2015/16 també s’organitzen sessions de 

formació artística“Educa amb l’Art” amb Apropa Cultura, adreçades a 
professionals de l’acció social.  

 
 

 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

 
Nom: Natàlia Sànchez Torra 
Càrrec: Responsable Comunicació i Premsa 
Telèfon: 667 181 994 
Email: nsanchez@auditorigirona.org 
 

 

 

mailto:nsanchez@auditorigirona.org


 

  



 

 

 

El Teatre Municipal de Girona s’incorpora al projecte Apropa Cultura l’any 2011, oferint la seva 
programació habitual d’espectacles als col lectius socials a un preu màxim de 3 euros. Durant la 
temporada 2014/15 han assistit 271 persones al Teatre Municipal.  
 
A partir de la temporada 15 16 ofereixen formacions dins del curs Educa amb l’Art adreçat a 
professionals de l’acció social.  

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
“Els veïns de dalt” de Cesc Gay. Espectacle amb l’assistència de col•lectius de 
Gent Gran, Salut Mental i en risc d’exclusió. Al Teatre Municipal de Girona dins 
del festival Temporada Alta. Divendres 30 d’octubre a les 21h. 
 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
- Espectacles de la programació habitual a un preu màxim de 3 euros. 

 
- A partir d’aquesta temporada oferiran formacions de teatre adreçades a 

educadors socials i professionals de l’acció social.  
 

Contacte de premsa 
a l’equipament 

Nom: Rafel Sànchez 
Email: rafel.sanchez@ajgirona.org 
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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.  

Durant la temporada 2014/15 han gaudit dels espectacles de la programació regular de la 

Planeta 106 persones.  

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
The Feliuettes, un trhiller musical sobre Núria Feliu 

 
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 Subirà 
Email:  oficina@laplaneta.net 
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El Teatre Joventut i l’Auditori Barradas de L’Hospitalet de Llobregat s’incorporen al programa Apropa 

Cultura a partir de 2015. Durant l’any 2015 es beneficiaran dels avantatges del programa 322 persones 

de col·lectius socials.   

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Assistència de col lectius de drogodependència i infància i joventut a l’espectacle 
Idiota que tindrà lloc diumenge 25 d’octubre a les 19h al Teatre Joventut.  
 
 
 

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. 
 
 
 

Contacte de premsa 
a l’equipament 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 
La programació Artística de Sabadell és planificada i coordinada en quatre equipaments de la ciutat 
especialitzats segons les característiques de gènere. Aquest equipaments són: 
 

 Estruch, un equipament dedicat a la producció, difusió i formació artística contemporània. 

 Teatre Principal, acull espectacles de mitjà format de teatre de text, música de cambra, 
simfònica i dansa 

 Teatre La Faràndula, especialitzat en programació d’obres de gran format 

 LaSala, destinat a la programació d’espectacles de Teatre, música i Dansa per a públic familiar 
 
Els equipaments de Sabadell formen part d’Apropa Cultura des de la temporada 2014 15 oferint la seva 
programació regular a un preu màxim de 3 euros, un total de 457 persones han gaudit dels seus 
espectacles. 

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

  
Durant la setmana Apropa Cultura diversos grups assistiran als següents 
espectacles:  
 

- La Plaza del Diamante. Dissabte 24 d’octubre a les 21h.  
Assistència d’un col lectiu de Drogodependència.  

- Le Nozze di figaro a la Faràndula. Dimecres 28 d’octubre a les 21h. 
Assistència d’un col lectiu de Pobresa.  

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 

Ofereix la programació regular de concerts simfònics, música de cambra, 

Teatre, Dansa dels Teatres de l’Estruch, La Faràndula, El Principal i LaSala. 

 
 
 

Contacte de premsa 
a l’equipament 

Nom: Toni Morral Berenguer 
Càrrec: gestor cultural. Oficina Tècnica  
Telèfon: 97 7453150 
Email: Amorral@gmail.com  
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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. 

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 

 PENSO EN YU 
Dg. 25 d’octubre, 18h , Teatre Principal 
Assistència de col·lectiu de drogodependència 

 Concert SERENADE a càrrec Orquestra de Cambra Terrassa 48  
Dg. 25 d’octubre, 18h  Auditori 

 Concert TANGO a càrrec del grup musical El Piropo.  
Ds. 14 novembre, 21 h Auditori   

 
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: Lidia Giménez 
Càrrec: Gerència CAET 
Telèfon: 93 733 81 40 
Email: lidia.gimenez@terrassa.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 
 

L’Auditori Municipal Enric Granados forma part d’Apropa Cultura des de la temporada 2012/13 

oferint un nombre mínim de places a un preu màxim de 3 euros de  tots els espectacles de la 

programació la seva programació habitual.  

Durant la temporada 2014 15 han assistit 241 persones a l’Auditori Municipal Enric Granados a 

través d’Apropa Cultura. Un total de 737 persones als equipaments de Lleida. 

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Assistència de col·lectius socials als següents espectacles: 
 

- Mozart, sí vull!! 
Dissabte 24 d’octubre a les 20.30h 
Assistència d’un col lectiu de Discapacitat intel lectual 
 

- Tast musical amb Julià Carbonell 
Diumenge 25 d’octubre a les 19h 
Assistència d’un col lectiu de Salut Mental 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Els usuaris d’Apropa Cultura poden assistir habitualment a: 
 

- Concerts de la temporada de l’Auditori durant tot l’any.  
Temporada Hiven-Primavera i Tardor 
 

- Audicions Escolars 
 

- Activitats de l’Altra Biblioteca organitzades per la Biblioteca-Fonoteca 
de l’Auditori Municipal Enric Granados. 
 

 

Contacte de premsa 
a l’equipament 

Nom: Anna Castells 
Càrrec:  Tècnic en Gestió Cultural 
Telèfon: 973 700639 
Email: acastells@paeria.cat 
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El Teatre Municipal de l’Escorxador forma part d’Apropa Cultura des de la temporada 2012 13 

oferint la seva programació habitual a un preu màxim de 3 euros per als col·lectius socials.  

Durant la temporada 2014/15 han assistit 140 persones al Teatre Municipal de l’Escorxador. 

Un total de 737 persones als equipaments de Lleida. 

A partir de la temporada 2015/16 ofereixen formacions de teatre adreçades a professionals de 

l’acció social dins del curs Educa amb l’Art.  

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Formació Educa amb l’Art de teatre: adreçada a professionals de l’acció social, a 
càrrec de Jaume Belló. Diumenge 31 d’octubre a les 10h.  
 
El divendres 23 d’octubre el Teatre presenta l’espectacle Los sueños de Morfeo a 
les 19.30h. Gaudirà de l’espectacle un col lectiu d’Infància i joventut.  
 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 
Els usuaris d’Apropa Cultura poden assistir habitualment a la programació 
d’espectacles del Teatre Municipal de l’Escorxador a un preu de 3 euros.  

 
 

Contacte de premsa 
a l’equipament 

Nom: Marta Salla 
Email: teatre@paeria.cat  
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El Teatre Municipal de la Llotja de Lleida es va adherir a l’Apropa Cultura la temporada 
2014/15 i van gaudir dels seus espectacles 278 persones de col·lectius socials.  

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

Durant la setmana Apropa Cultura el Teatre de la Llotja presentarà 
l’espectacle History of  ock. El divendres 30 d’octubre un col lectiu de 
discapacitat intel lectual gaudirà de l’espectacle a través de Apropa 
Cultura. 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 

A través del programa social Apropa Cultura, el Teatre de la Llotja destina 
una part de les localitats de la seva Programació Oficial d’espectacles, a 
un preu de 3 € per persona, als centres socials que treballen amb 
col·lectius vulnerables. 

 
 
Contacte de premsa 
a l’equipament 

 
Nom: Mireia Tena 
Càrrec: Responsable de Màrqueting i Comunicació 
Telèfon: 973 248925 
Email: mireia@zucarevent.com 
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El Centre d’Art la Panera forma part d’Apropa cultura des del 2014, ofereix visites i activitats al 

col lectius socials. A partir de la temporada 2015 16 participa al curs de formació Educa amb l’Art 
d’Apropa Cultura, oferint una formació d’arts plàstiques i visuals.  
 
Més enllà d’Apropa Cultura, el Centre d’Art la Panera compta amb més de 2.500 visites de col lectius 
amb risc d’exclusió a la temporada 14-15.  

 

 
Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Dia 28 d’Octubre inauguració de l’exposició Plou,neva, pinta una mostra 
adreçada als nens.  
 
Dia 28 d’Octubre inauguració de l’exposició Escombros  d’Angela de la Cruz 
Dia 31 d’Octubre visita dinamitzada més activitat per nens de l’exposició 
Plou,neva, pinta.  
 
Dia 29, 30, 31 d’Octubre i 1 de Novembre visita guiada per les noves exposicions, 
sempre amb reserva prèvia.  
 
 

 
Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

 

 Realitzem visites dinamitzades a les exposicions 

 Visites més taller a les exposicions 

 Tallers d’Artista 

 Formació, seminaris i orientació de tècnic i educadors de risc d’exclusió i 
que treballen en l’àmbit d’ educació amb necessitats especials.  

 Educa amb l’Art: el 19 de Març de 2016 realitzarem una formació des de 
les arts plàstiques per tècnics, educadors i monitors que formen part de 
les entitats i associacions de risc d’exclusió de Lleida i comarca. 

 
 

Contacte de premsa 
a l’equipament 

Nom: Jane Marusca  
Càrrec: Premsa i comunicació  
Telèfon: 973 700 314 
Email: jmarusca@paeria.es 
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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.  A partir d’aquesta temporada 15 16 començaran a oferir 

formacions adreçades a educadors socials dins del curs Educa amb l’Art.  

Durant la temporada 2014/15 han assistit 249 persones de col·lectius socials als equipaments 

culturals d’Olot.  

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

 
Assistència de col·lectius socials als següents espectacles: 
 

- El petit príncep. Diumenge 25 d’octubre a les 17h. Col·lectiu d’Infància i 
joventut.  

- Els dolents de Shakespeare. Divendres 30 d’octubre a les 21h. Col·lectiu 
de Salut Mental.  
 

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 
Torin.  
 

- Espectacles Escolars 
 

- A partir de la temporada 2015/16, formacions en teatre adreçades a 
educadors socials  Educa amb l’Art .  

 
 

Contacte de premsa 
a l’equipament 

Nom:  Susanna Alsina 
Càrrec:  Gerent 
Telèfon:  972 27 91 38 
Email:  susanna.alsina@olot.cat 
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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 2014/15 han assistit 296 persones.  

 

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: Annabel Rodríguez 
Email: arodriguez@ajvilafranca.org 
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El Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà es van incorporar al programa Apropa Cultura el mes de 
març de 2013 i fins llavors hi han assistit unes 850 persones de tots els col·lectius. Durant la temporada 
14 15 han assistit al teatre i a l’auditori 322 persones, provinents de la ciutat, de la comarca i de ciutats 
de la província de Barcelona i Tarragona.  

 

Què us trobareu 
durant la Setmana 
Apropa Cultura 

Al Teatre Principal, el divendres 23, Madre Coraje de Bertolt Brecht i el diumenge 
25, Dínamo de Timbre4. Assistència d’un col lectiu de Dona a tots dos 
espectacles.  
 
A l’Auditori Eduard Toldrà, el divendres 30, concert Mímulus  de Clara Peya.  
 
 

Activitats 
habitualment 
oferides a través 
d’Apropa Cultura 

Obres de Teatre, Dansa , Circ, Concerts de Música i Espectacles familiars a un 
preu màxim de 3 euros. 
 
 

Contacte de premsa 
a l’equipament 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

L’Ajuntament de  eus 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 2015/16 el Teatre Bartrina ha rebut la visita de 247 persones i el Teatre 

Fortuny de 136.  

 

 
Què us trobareu durant 
la Setmana Apropa 
Cultura 

 
- Les Noces de Fígaro. Dimarts 3 de novembre al Teatre Fortuny. 

Assistència de col·lectius de Gent Gran i Salut Mental.  
- El Teatre Bartrina ofereix com sempre la seva programació 

d’espectacles als col lectius d’Apropa Cultura.  

 
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 

 
Mariona Prunera 
taquilla@teatrebartrina.cat 
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