
Què et va motivar a treballar en el món social i cultural?

Les meves motivacions eren les ganes d’aplicar les eines de 
gestió a àmbits que poguessin tenir sentit per mi, com era el 
món social i cultural. Durant els meus estudis universitaris 
estava en diversos projectes de música i de sensibilitat social 
del tercer món amb alguns companys. Per tant ja hi havia 
una inquietud per aquests temes. Però quan comences el 
recorregut professional es fa complicat perquè encara has 
d’aprendre molt. Al final, si el projecte que et motiva no 
existeix, el crees tu, que és com ha sigut en aquesta ocasió: 
crear un projecte a mida d’unes habilitats i una sensibilitat 
quan m’he trobat a l’entorn adequat, que en el meu cas ha 
sigut quasi als 40 anys.

Com descriuries la teva feina?

En el projecte Apropa Cultura, som una estructura petita 
de tres persones i per tant et trobes amb una quantitat de 
tasques i de departaments per càpita molt gran. Per això, 
tant em toca fer de presidenta d’Apropa Cultura, com de 
directora d’Apropa Cultura, com de telefonista d’Apropa 
Cultura en alguns casos. I crec que això li dóna una riquesa, 
també li dóna un estrès, però és un esforç de creixement que 
anem fent.

Així doncs, per una banda hi ha una part que és de relacions 
públiques i de mantenir la confiança i el suport de les 
administracions i els patrocinadors. Per una altra, distribuir 
la feina, motivar l’equip i organitzar-lo. Tot i així, com que 
estic a l’Auditori, també assessoro i dirigeixo alguns projectes 
pròpiament de l’Auditori més enllà del programa. 

És una feina apassionant perquè la dibuixes a mida que vas 
escoltant i vas veient. Una feina on hi ha una part d’objectius 
molt programats que vols assolir en funció de la missió i una 
altra part d’apertura i d’escolta del que està passant. Així, vas 
veient el que vol el sector, els problemes que poden tenir els 
equipaments culturals, per anar redirigint els objectius.

Quines són les tasques quotidianes en les quals gastes més 
energia?

És una feina molt estacional. Per exemple ara estem preparant 
la primera campanya de comunicació, després de cinc anys, 
adreçada al públic final. Per això has de moure una sèrie de 
fils que no s’han mogut mai. Ara m’estic dedicant a això amb 
un 80%. 

En un altre moment, com és el primer trimestre de l’any, 
ens hem de focalitzar molt en fer visites a tots els directors 
i promotors per saber com estan, fer una valoració, escoltar, 
fidelitzar, etc. En altres moments ens dediquem a la captació 
de nous promotors i fem visites per presentar el programa. 

Sonia Gainza (al mig) a l’acte de reconeixement d’Apropa Cultura seleccionada 
com a exemple de bones pràctiques de Responsabilitat Social pel Departament 
d’Empresa i Ocupació i Respon.cat
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“Som creadors d’impactes i de posar en relació”
ENTREVISTA Sonia Gainza, directora d’Apropa Cultura, Barcelona.
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Sonia Gainza té una doble formació, per una banda 
empresarial amb estudis a ESADE i per altra banda, 
artística ja que té al grau superior de cant i el grau mig 
de piano. El seu recorregut professional és molt ampli i 
comença amb la seva primera feina al Teatre del Liceu, 
on es va adonar ràpidament que era un lloc massa 
petit per ella i que primer volia rodar món. Llavors, 
es va incorporar a l’empresa Carrefour i després 
va treballar en altres llocs com ara la discogràfica 
Harmonia Mundi, la Creu Roja o la Universitat de 
Barcelona, principalment en els departaments de 
màrqueting. Totes aquestes competències de gestió 
que ha desenvolupat, les aplica actualment a l’àmbit 
cultural a l’Auditori de Barcelona. 

Ens ha rebut el seu espai de treball, un openspace 
acollidor amb molt de moviment i ens ha transmès 
amb dinamisme i passió la seva experiència com a 
gestora cultural en estreta relació al món social.

Des de l’inici de la nostra formació en el Màster de gestió cultural hem sentit parlar diverses vegades d’un projecte de l’Auditori 
de Barcelona anomenat Apropa Cultura. La curiositat sobre aquesta iniciativa ens ha motivat a entrevistar a la Sonia Gainza, 
cap d’aquest projecte socioeducatiu adreçat al sector social. És un programa d’inclusió que afavoreix l’assistència i participació 
en la programació dels principals equipaments culturals de Catalunya. Enforteix les experiències vitals dels col·lectius més 
vulnerables i fa realitat el dret a la cultura per a tothom.



persones de taquilles, persones de sala, persones de l’equip 
de màrqueting.... Això és fantàstic perquè cada promotor 
cultural tria quina persona portarà aquesta relació amb els 
grups i amb nosaltres. 

Així doncs els treballadors socials contacten amb 
vosaltres?

Si, per donar-se d’alta ells contacten amb nosaltres i llavors 
ens informem per saber qui són, poder-los aconsellar, fer 
una benvinguda... A partir d’aquí la relació que tenen és la 
que ells vulguin establir. Els treballadors socials més aviat 
són els que organitzen i, en canvi, els que estan en contacte 
amb els usuaris, amb les persones ateses són els educadors. 
Evidentment si alguns venen a les formacions que realitzem 
dins el programa d’Educa amb l’Art, ja tenen un contacte 
directe amb nosaltres i amb els formadors. 

A quina necessitat respon el curs “Educa amb l’Art”?

Doncs a la necessitat de fer més presents les arts en el dia a 
dia de les persones, ja que gràcies a les arts s’assoleixen coses 
que amb altres tècniques no poden. El que és evident és el 
gran poder de transformació de les arts i l’expressió, saben 
que són unes eines útils pels objectius que han d’aconseguir: 
de cohesió, de comunicació, de relaxació, etc. De fet hi ha 
una cosa molt interessant que ens han dit alguns educadors, 
treballadors socials i directors: Abans es contractaven a 
art-terapeutes i musico-terapeutes, amb la crisi això s’ha 
reduït en molts llocs. En l’actualitat, s’han adonat que si els 
educadors tenen alguna formació en algunes arts, crea un 
plus. En algun parell de llocs ens han dit: “El director no agafa 
cap educador que no tingui algunes habilitats artístiques”. Es 
valora que pugui portar un grup de teatre, fer una mica de 
música o fer tallers de fotografia, perquè se n’adonen que és 
una eina potent.  

Hi ha alguna anècdota o cas de la teva vida laboral que 
t’hagi marcat?

Ja quan estudiava sabia que, o em dedicava a temes culturals 
o socials, o m’avorriria moltíssim. Hi ha coses però, que és el 
que et dónen l’energia dia a dia, és a dir, multitud d’anècdotes, 
que ara n’explicaré dues o tres, que corroboren que estàs en 
el bon camí, i que no només això sinó que et donen energia 
per continuar. Aquí l’energia no ens la dóna cap persona que 
estigui per sobre nostre institucionalment en cap moment, 
aquí l’energia únicament ve “del poble”. 

Exemples? Moltíssims. Per exemple una educadora en pisos 
de rehabilitació de la droga, ens va dir que havia vist plorar 
per primera vegada una persona en un concert i que a partir 
d’aquí havia pogut fer un treball emocional important. 
També un educador de salut mental que ens va dir que, per 
primera vegada, una de les seves persones havia demanat al 
seu tutor unes sabates noves per venir a l’Auditori. En una 
altra ocasió vam anar a una residència de gent gran on hi 
havia una senyora  que havia treballat de serventa durant 
tota la seva vida. Ens va dir que ara que estava a la residència, 

Per tant hi ha un 30% que és més o menys estable, que 
l’assumeixen els departaments de comunicació i de secretaria 
tècnica i educació, però diguéssim que jo sóc la que té una 
feina més inestable comparat amb aquests dos departaments. 
Jo em dedico més a anar obrint portes, fidelitzant, solucionar 
problemes o gestionant canvis polítics, que desgasten molt 
perquè has de tornar a presentar el programa.

I sempre hi ha una feina més de fons de definir els objectius, 
la missió i fer millores constants. Diguéssim que aquí la 
imaginació no se’ns acaba mai, no hi ha cap dia que puguis 
dir “avui no tinc res a fer”.

Abans has parlat de promotors culturals, a què et 
refereixes?

Hem canviat el xip de parlar “d’equipaments culturals” 
pel terme “promotors culturals”. El Festival Grec seria 
un exemple clar de promotor cultural, perquè no és un 
equipament sinó que els espais són varis. Això no ho sabíem 
tampoc nosaltres quan vam començar però vam veure que 
era millor per parlar del que hi ha darrere, el qui ho gestiona. 

Quin paper té Apropa Cultura en la relació entre el sector 
social i els promotors culturals?

Nosaltres tenim una funció d’intermediaris entre ambdós 
però l’objectiu és que cada promotor cultural pugui establir 
el contacte directament amb el sector social. De moment, 
nosaltres tenim el primer contacte amb el sector social, la 
primera trucada. Després a través de la pàgina web, fan les 
comandes i així ja estableixen un diàleg directament amb 
cada promotor cultural. 

Enviem el contacte del responsable Apropa Cultura de cada 
equipament al treballador social perquè se sentin que a cada 
lloc tenen algú que sabrà qui són i que seran atesos com 
cal. D’aquesta manera ja saps que aquella persona porta el 
programa social i que tindrà un coneixement i una capacitat 
d’escolta. 

Aquest trimestre, per exemple, fem reunions amb tots els 
responsables d’Apropa Cultura, perquè ens diguin el seu dia a 
dia quins problemes tenen, millorar el programa informàtic 
i crear pinya entre ells. Pels responsables és una manera de 
sentir-se que no estan sols al programa. Els perfils poden ser 
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Sessió de formació d’educadors pel programa Educa amb l’Art d’Apropa 
Cultura.

Jo quan estudiava sabia que, o em 
dedicava a temes culturals o socials, 
o m’avorriria moltíssim. 



per primera vegada havia conegut el MNAC, el Palau de la 
Música... I que estava emocionada i encantada. Clar, potser 
quan penses en una residència, vol dir acabar la teva vida 
allà enclaustrat i aquesta persona, gràcies al programa i 
al bon us que en fa l’educadora, doncs està gaudint dels 
equipaments culturals als 80 i pico anys per primera vegada. 
Totes aquestes anècdotes són l’energia.

Anècdotes que t’hagin 
canviat, per exemple, 
quan una psicòloga de 
Calella d’una residència 
de gent gran ens va dir 
després d’un concert a 
la banda, que els seus 
usuaris estaven més 
eufòrics que amb una 
sessió que hagués pogut 
fer. Va ser aquesta 
persona que ens va dir: I 
què podem fer per buscar 
més moments d’aquests 
quan estem al centre? 
Aquestes són anècdotes 
o preguntes que fan 
avançar, perquè dius: 
Hem de donar resposta 
a aquesta demanda. Cal 
tenir una capacitat d’escolta gran, tenir el telèfon com un 
estudi de mercat continuat: actituds, comentaris... 

És a partir d’aquesta demanda que sorgeix la idea de crear 
el programa?

En aquell moment comptàvem amb un departament 
educatiu que, per sensibilitat de la directora, va presentar 
al patronat de l’Auditori un projecte social que era molt 
extens. Proposava que els col·lectius vinguessin aquí, però 
es tractava sobretot d’anar a intervenir als hospitals amb 
música. Va ser a partir de la proposta d’un projecte que era 
massa ambiciós, i que davant les retallades no es va realitzar 
completament però que se’m va encarregar, ja que treballava 
al departament de màrqueting i tenia un perfil social. 

També neix perquè paral·lelament ja hi havia una demanda 
existent, ja que molts centres trucaven i demanaven de 
venir, fer alguna activitat, etc. És a partir d’aquesta demanda 
latent no estructurada, no canalitzada, que detectes que 
hi ha alguna necessitat no satisfeta. El que vam fer amb el 
programa L’Auditori Apropa i amb les anècdotes que he 
comentat, és regular una cosa que ja s’estava produint de 
forma més o menys espontània. I quan dic regular és: Vostè 
s’inscriu en aquest programa i rebrà una convocatòria. Si 
només haguéssim fet això amb les deu trucades que teníem, 
que era la punta de l’iceberg, això no hauria funcionat. Vam 
aprofitar per contactar amb la Generalitat, contactar les 
federacions, a tothom perquè es fes publicitat i s’inscrivissin 
al programa per poder gaudir d’una oferta que penjàvem 
i anava creixent. Així doncs, neix amb una sensibilitat i 
recollint una demanda real que ja existia, endreçant-la i 
potenciant-la. 

A partir d’aquí, com evoluciona el programa?

El programa L’Auditori Apropa funcionava molt bé i se’n 
va assabentar el Teatre Nacional i altres equipaments que 
es van interessar per treballar conjuntament. Es va canviar 

“L’Auditori Apropa” per “Apropa Cultura” perquè fos una 
marca de tots. A partir d’aquí, perquè la Generalitat continués 
apostant pel programa, aquest s’havia d’ampliar a Catalunya. 
Des de llavors, hem anat trucant portes i buscant contactes 
per arribar a ser les 17 localitats que som ara. 

Diries llavors que l’acceptació en general ha sigut bona?

Sí, el grau de satisfacció 
de les persones que 
han entrat és alt. Als 
promotors, si no els 
interessa d’entrada, els 
fas interessar-se. Altres 
entren per estar a la foto, 
però acaben convencent-
se perquè la pròpia 
realitat els transforma. 
Els que han començat 
no convençuts s’han 
convençut. Altres és al 
revés: “Em va perfecte 
aquest programa perquè 
tenia com a objectiu 
estratègic anar per aquí 
i tu em dónes la solució 
per poder-ho articular 
sense un sobrecost per a 
mi”. 

Com treballeu des d’Apropa Cultura la participació?

A través de les enquestes que enviem on també hi ha preguntes 
obertes, sempre les escoltem. Per ells (els educadors) és una 
manera de proposar millores. 

La participació va en dues vies: com que estem al mig, hi ha 
els equipaments culturals (promotors) i els educadors. Per 
una banda, estem donant sortida a peticions i necessitats que 

puguin sorgir d’aquest sector. Per exemple, quan el Mercat de 
les Flors fa una convocatòria i vol persones amb dificultats, 
nosaltres ajudem convocant a totes aquestes persones a què 
puguin fer un càsting. O quan la Fundació Miró ens diu 
que voldria desenvolupar un projecte artístic amb algun 
grup social i que no sap on adreçar-se nosaltres li facilitem 
contactes i el com treballar. 

Per altra banda, amb els centres socials la participació és 
escoltar els comentaris que ens puguin fer arribar i les 
pròpies enquestes on també hi tenen un espai d’opinió. A 
partir d’aquí, més que participació és estar a l’escolta, posar 
en contacte, fer un treball de crear ambient perquè es 
produeixin coses de forma natural. Per exemple idees que 
puguin sorgir durant les sessions de formació per educadors 
del programa “Educa amb l’art”. Som creadors d’impactes i 
de posar en relació. 
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Educadora amb usuàries del Centre de Dia i Residència les Corts fent una activitat al 
Museu Picasso.

El programa neix amb una 
sensibilitat i recollint una demanda 
real que ja existia, endreçant-la i 
potenciant-la. 



Podem dir també, que volem motivar les activitats 
participatives, és a dir, volem donar confiança perquè 
l’experiència vagi més enllà de la butaca: sigui fent tallers o 
sigui dalt de l’escenari. En determinats moments coreògrafs 
poden fer coses amb no professionals que poden ser de molt 
nivell, és més minoritari però hi ha experiències: el Mercat 
de les Flors ho fa, nosaltres també amb el “Toca Tu”, o altres 
iniciatives que fem amb l’OBC.

Com veus la Política Cultural a Espanya?

Que estem enrere en comparació amb altres països d’Europa. 
Que no podem fer altra cosa que avançar, espero. Que cada 
vegada és més rellevant i més evident la importància de 
les arts, penso, una altra cosa és que els polítics ho vulguin 
escoltar. I que les polítiques culturals són importants, 
evidentment, per donar suport i potenciar, però que hi ha un 
tema individual de la persona i la sensibilitat que no només 
es treballa amb polítiques culturals, que és igual d’important 
o més. És a dir, hi ha gent que tenint-ho tot en contra ha 
fet coses: projectes de responsabilitat social, etc. Perquè hi 
ha una convicció personal i ganes. Penso que les polítiques 
culturals són importants però no més que l’impacte 
individual, que la sensibilitat individual i que tot això es 
treballa molt abans i d’altres maneres. Per tant em remetria 
a l’escola i a la universitat, perquè hi hagi unes polítiques 
culturals de futur millors, amb més demanda, hi ha d’haver 
més creixement individual, l’altre és un reflex. 

Fa vuit anys quan vaig començar amb el programa, la 
sensibilitat per aquest tema estava a mans només dels 
departaments Benestar Social, a l’administració, i gens en 
els departaments de Cultura. A hores d’ara si, un canvi ja 
s’ha produït. Abans la sensibilització per aquest programa 
venia només per la part social i ara a Cultura comencen a 
veure que és important. Per tant, crec que és difícil fer un 
pas enrere quan hi ha conviccions i evidències més enllà dels 
partits.

Podríem dir que la cultura es considera cada cop més com 
una eina de transformació social?

Sí, sí, aquesta idea va agafant camí. Hi ha molts congressos, 
cada vegada hi ha més participants, així que d’alguna manera 
sí. És suficient o no? Hi ha les persones que hi ha d’haver 

o no? El ritme és suficientment creixent? No ho sé, potser 
poc. Perquè al final el problema d’aquests congressos és que 
sempre som els mateixos i que ja ens ho creiem. Allà potser 
hi hauria d’haver importants polítics i gestors que no hi són, 
però bé, tot sempre va a poc a poc. 

Llavors us trobeu traves per part d’alguns polítics i 
gestors?

És això que parlem, quan aquesta persona política es troba 
que els altres ja s’ho han cregut abans i de diferents colors, 
inclosos els tècnics, al final hi ha una tendència natural a 
l’acceptació. Que no és de convicció natural i verdadera? 
D’acord, però com a mínim ja no serà un fre i no podrà fer 
un pas enrere. Si et trobes a algú convençut i que vol tirar 
endavant el programa doncs molt millor. De moment una 
de les coses que hem aconseguit és que una de les taules del 
tercer sector exposi a petició de tots els partits municipals 
de Catalunya els mínims per al sector social. Això vol dir 
els requeriments que qualsevol partit o municipi hauria de 
tenir en compte. Una de les clàusules que ha introduït és 
l’accessibilitat als equipaments culturals per les entitats del 
tercer sector, i això mostra que ja es comença a introduir 
dins de la mentalitat. 

Quin tipus de formació és més necessària, tenint en 
compte els diferents camps que toqueu, per treballar en 
projectes socioculturals?

Es necessita formació i experiència en un dels dos àmbits i 
molta sensibilitat per l’altra branca, que s’ha de suplir amb 
projectes personals, etc. Per a mi, la inquietud és el motor, 
sense això no hi ha motivació, i sense motivació les feines 
són molt dures. Com deia un professor meu, la diferència 
entre l’estrès i el cansament, és que el que facis tingui sentit 
per tu. Amb la creativitat passa el mateix: què fomenta la 
creativitat? Doncs la motivació. Si vols ser creatiu a la teva 
feina i desenvolupar coses t’ho has de creure. 

Què aconsellaries a estudiants de Gestió Cultural que es 
vulguin dedicar a projectes socio-culturals?

Pensar que pots ser el millor. Descobrir la teva essència, 
el que et mou a la vida, que és molt complicat saber-ho a 
vegades i lluitar per això. Tota la resta no s’hi val perquè no 
seràs el millor i no tindràs energia. I lluitar, lluitar, lluitar, per 
allò que t’agrada. Per tant, què aconsellaria? Que es mirin 
endins quina és la part que més els hi ressona. És un moment 
complicat, en sóc conscient, però malgrat tot val més tenir 
energia.  
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Un col·lectiu de discapacitat intel·lectual i un de gent gran assisteixen junts a un petit concert de flauta amb els músics de l’Orquestra OBC a l’Auditori.

Entrevista realitzada el 4 de Maig a les oficines de l’Auditori de Barcelona. //To-
tes les fotografies han sigut extretes de la pàgina de Facebook d’Apropa Cultura 
on les tenen publicades. // Per a més informació: http://www.apropacultura.cat 

Volem donar confiança perquè 
l’experiència vagi més enllà de la 
butaca.


