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25 de desembre del 2021. Peça al TN Cap de setmana de TV3 sobre el projecte El Museu s’Apropa. 

> a partir del minut 50:00 
> https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-migdia-25122021/
video/6136368/  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-migdia-25122021/video/6136368/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-migdia-25122021/video/6136368/


25 d’octubre del 2021. Peça al TN Migdia de TV3 sobre l’inici de la temporada Mai Soles 2021/22. 

> a partir del minut 34:55 
> https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-migdia-25102021/video/6125974/  
 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-migdia-25102021/video/6125974/


25 d’octubre del 2021. Peça als Informatius migdia de Betevé sobre l’inici de la temporada Mai 
Soles 2021/22. 

> A partir del minut 21:10 
> https://beteve.cat/btv-noticies-migdia/btv-noticies-migdia-1895/ 

https://beteve.cat/btv-noticies-migdia/btv-noticies-migdia-1895/


25 d’octubre del 2021.  Peça als informatius de Televisió de la La Xarxa de Comunicació Local 
sobre l’inici de la temporada Mai Soles 2021/22. 
 
> Clip temporalment no disponible 



29 d’abril del 2021. Peça als informatius d’IB3 sobre Apropa Cultura Balears.  
 
> https://ib3.org/apropa-cultura-obre-les-portes-de-museus-teatres-i-festivals-a-totes-les-
persones-en-situacio-de-vulnerabilitat-de-les-balears 

https://ib3.org/apropa-cultura-obre-les-portes-de-museus-teatres-i-festivals-a-totes-les-persones-en-situacio-de-vulnerabilitat-de-les-balears
https://ib3.org/apropa-cultura-obre-les-portes-de-museus-teatres-i-festivals-a-totes-les-persones-en-situacio-de-vulnerabilitat-de-les-balears


27 d’abril del 2021. Peça al canal 3/24 sobre Cultura i Salut Mental en el marc de la campanya 
Lliures d’estigma. (Emesa cada 1/2 hora). 
 
> 1 minut 52 segons 
> https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/la-musica-com-a-terapia-amb-apropa-cultura-
llengua-de-signes/video/6097532/ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/la-musica-com-a-terapia-amb-apropa-cultura-llengua-de-signes/video/6097532/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/la-musica-com-a-terapia-amb-apropa-cultura-llengua-de-signes/video/6097532/


27 d’abril del 2021. Peça al TN Migdia de TV3 sobre Cultura i Salut Mental en el marc de la 
campanya Lliures d’estigma. (Emesa cada 1/2 hora). 
 
> Del 39:15 al 41:32  
> https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-migdia-27042021/video/6097513/ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-migdia-27042021/video/6097513/




23 de desembre del 2021. Reportatge a la roda informativa de Catalunya Ràdio i al programa 
Catalunya Migdia de la mateixa emissora sobre el projecte El Museu s’Apropa en el marc de la 
temporada Mai Soles 2021/22. 
 
> A partir del minut 37:14 
> https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-
h-23122021/audio/1120170/ 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-23122021/audio/1120170/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-23122021/audio/1120170/


18 de novembre del 2021. Entrevista al programa De boca a orella de Ràdio 4 (RNE) per parlar de la 
temporada Mai Soles i el projecte El Museu s’Apropa. 
 
> A partir del minut -21:25 
> https://www.rtve.es/play/audios/de-boca-a-orella/luis-roso-apropa-cultura/6215178/  
 

https://www.rtve.es/play/audios/de-boca-a-orella/luis-roso-apropa-cultura/6215178/


25 d’octubre del 2021. Peça als Informatius vespre de ràdio de La Xarxa de Comunicació Local 
sobre l’inici de la temporada Mai Soles 2021/22. 

> A partir del minut 51:40 
> https://www.alacarta.cat/noticies-en-xarxa-edicio-vespre-radio/capitol/nex__vespre_25102021 

https://www.alacarta.cat/noticies-en-xarxa-edicio-vespre-radio/capitol/nex__vespre_25102021


25 d’octubre del 2021. Notícia al programa informatiu Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio sobre 
l’inici de la temporada Mai Soles 2021/22. 
 
> A partir del minut 33:50 
> https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-
h-25102021/audio/1113596/  

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-25102021/audio/1113596/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-25102021/audio/1113596/


29 d’abril del 2021. Entrevista a Maria del Mar Matas per parlar d’Apropa Cultura Balears al 
programa Más de Uno Mallorca d’Onda Cero Mallorca.  

> Del minut 59:40 al 1:05:45 
> https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-
mallorca-29042021_20210429608ad5e031ce3b000162fe2f.html  
 
 
 
 

https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-mallorca-29042021_20210429608ad5e031ce3b000162fe2f.html
https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-mallorca-29042021_20210429608ad5e031ce3b000162fe2f.html


16 de març del 2021. Entrevista a Clàudia Torner, coordinadora d’Apropa Cultura; Sergio Guzmán, 
terapeuta; i Teresa Gonzàlez, responsable del departament d’accessibilitat i inclusió del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya; per parlar sobre Salut Mental i Cultura en el marc de la campanya 
Lliures d’estigma al programa En Directe de Ràdio 4 (RNE).  

> Del minut 27:25 al 43:45 
> https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/segona-hora-16-03-21/5819491/  

https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/segona-hora-16-03-21/5819491/
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El programa 
Apropa Cultura 
es centrarà  
en la gent gran
EFE/DdG. GIRONA

n La nova temporada del progra-
ma Apropa Cultura, al qual estan 
adherits més de 130 equipaments 
culturals de mig centenar de mu-
nicipis catalans per facilitar l’ac-
cés a la cultura a més de 2.600 en-
titats socials, se centrarà en 
aquesta ocasió a la gent gran en 
situació de dependència o aïlla-
ment.  

En la seva quinzena edició, 
Apropa Cultura vol reivindicar «la 
responsabilitat col·lectiva» per-
què aquestes persones «no que-
din excloses de l’oferta cultural 
per culpa de la seva situació», es-
pecialment en un moment en què 
el col·lectiu de la gent gran de-
pendent o en situació d’aïllament 
«és un dels que més ha patit de 
primera mà la crisi de la Covid-
19». 
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Els museus van a
visitar la gent gran

L’APUNT ha propiciat més de 360.000 sortides culturals. Ahir,
al Teatre Romea de Barcelona, hi va tenir lloc la pre-
sentació de la nova temporada d’Apropa Cultura, que
estarà centrada en la gent gran en situació de depen-
dència i/o aïllament. Una de les novetats és El Museu
s’Apropa: deu museus barcelonins aproparan els seus
continguts a les residències i centres de dia.Xavier Castillón

Apropa Cultura, la xarxa que treballa per fer més ac-
cessible la cultura als col·lectius menys afavorits o en
risc d’exclusió social, celebra 15 anys amb més de 130
equipaments culturals adherits de 44 municipis cata-
lans –i ara s’expandeix a les Illes Balears– que obren
les seves portes a les persones usuàries de més de
2.600 entitats socials. Des del 2006, Apropa Cultura
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Los intérpretes Pablo Derqui y Vicky Peña protagonizan la 
representación ‘Pedro Páramo’. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

El espectáculo del próximo  
1 de mayo a las 20 horas 
será accesible para 
personas con discapacidad 
sensorial 

Por primera vez se presentará 
Pedro Páramo en Tarragona, 
una obra basada en la novela 
de Juan Rulfo y considerada co-
mo uno de los grandes referen-
tes del realismo mágico mexica-
no. El 1 de mayo a las 20 horas, 
este espectáculo podrá ser dis-
frutado con medidas de accesi-
bilidad universal como subtitu-
lado, audiodescripción, bucle 
magnético y sonido amplificado 
con auriculares disponibles para 
público con discapacidad senso-
rial y personas mayores intere-
sadas en ver esta historia prota-
gonizada por Pablo Derqui y 
Vicky Peña.

Desde el año 2018, el Teatre 
Tarragona ofrece obras de teatro 
con medidas de accesibilidad 
universal, permitiendo que todo 
tipo de públicos pueda disfrutar 
de las artes escénicas. «Es esen-
cial que exista oferta cultural 
accesible para personas con dis-
capacidad, debemos hacer valer 
el derecho que tenemos todas 
las personas a acceder a la cul-
tura y a participar de la vida cul-
tural», comenta la directora de 

la Once de Tarragona, Raquel
Saavedra Salvador. 

La adaptación de esta obra en 
particular, ha sido posible gra-
cias al apoyo del Ayuntamiento 
de Tarragona que actualmente 
pertenece al circuito de Apropa 
Cultura, organización que ofre-
ce entradas a precio reducido a 
entidades que trabajan con per-
sonas en riesgo de exclusión so-
cial. En este caso, el Teatre Ta-
rragona ha puesto a disposición 
entradas a 3 euros para dichas 
entidades. 

El poder 
Pedro Páramo es una coproduc-
ción del Teatro Español, Teatro 
Romea y Grec 2020 Festival de 
Barcelona que habla sobre la vi-
da de un hombre humilde que 
se convierte en el cacique de su 
pueblo, una pequeña comuni-
dad llamada Comala. El poder 
lo corrompe y arrasa con el pue-
blo completo, convirtiéndolo en
un pueblo fantasma. Al mismo 
lugar, llega años después su hijo 
Juan Preciado, quien se cruzará 
con fantasmas que sufrieron la 
opresión y corrupción de su pa-
dre, incluida su madre. Pedro 
Páramo es una feroz crítica so-
bre los mecanismos que utiliza 
el poder para sacar provecho 
propio. Una historia que refleja 
la época de la sociedad revolu-
cionaria mexicana y que, lamen-
tablemente, continúa estando 
vigente.  
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Teatre Tarragona
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Cultura accessible?
Per definició

L’APUNT a mitja dotzena de sessions en tres sales diferents
(Tantarantana, Villarroel i TNC), creixent pas a pas.
Ahir es va presentar. Avui s’estrena Bogumer al Mercat
de les Flors i hi comparteixen escenari set intèrprets
(dos de diversitat funcional). Els canvis de paradigma
a l’escenari i a la platea donen una profunditat major a
la cultura, és un enriquiment per a tothom.Jordi Bordes

La cultura ha de ser accessible, o no es pot considerar
cultura. La voluntat de la recerca estètica és commou-
re l’altre. Al costat del programa d’èxit Apropa Cultura
(que facilita l’accés a persones amb dificultats econò-
miques o socials) va creixent el Simbiòtic, un cartell
que procura reduir al màxim totes les barreres tant fí-
siques com sensorials. Aquesta primavera, convoquen

16/04/21El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Pr: Diaria
Tirada: 8.693
Dif: 7.012

Pagina: 31
Secc: CULTURA    Valor: 379,91 €    Area (cm2): 71,8    Ocupac: 7,75 %    Doc: 1/1    Autor: Jordi Bordes    Num. Lec: 28048

C
od: 138256391

29 / 189



Jordi Bordes

BARCELONA

suària convençuda de les opor-
tunitats d’Apropa Cultura, és ac-
tivista i vocal de cultura i pressu-
postos a la junta directiva d’Acti-

vaMent, una organització de salut men-
tal en primera persona que té prop de
700 socis arreu de Catalunya. Des de fa
cinc anys canalitza els paquets de deu
entrades que s’ofereixen (a 3 euros per
cap) entre els socis de l’entitat, gestio-
nant les activitats de la seu de Barcelona
i acompanyant les delegacions comar-
cals en la implementació del programa.
Està graduada en història de l’art i és
una enamorada del teatre, arran d’assis-
tir com a espectadora a l’espectacle de
Comediants La nit, a finals dels anys vui-
tanta, que la va portar a fer de dimoni en
els Jocs Olímpics de Barcelona i a treba-
llar després en l’equip de producció de
Comediants i de La Fura dels Baus. Està
fent un doctorat en què pretén radiogra-
fiar les bones pràctiques entre cultura i
salut, i aspira a sistematitzar-les. A Acti-
vaMent, alternen les assistències a es-
pectacles amb les accions culturals de
l’entitat, com ara concursos literaris, un
fanzín i una companyia de teatre pròpia.

Què fa la seva entitat?
ActivaMent és una associació d’uns 700
socis que hem viscut l’experiència del
trastorn mental en algun moment de la
vida. Les persones amb problemes de sa-
lut mental tenim barreres psicosocials,
que són l’estigma, els estereotips que ge-
neren prejudicis de la majoria de la socie-
tat cap a nosaltres, i l’autoestigma, els
estereotips que generen prejudicis que
reproduïm cap a nosaltres mateixos. Per
lluitar contra l’estigma social, el primer
que cal vèncer és l’autoestigma. La cultu-
ra ens ajuda a socialitzar-nos i a empode-
rar-nos. És molt millor una tarda al tea-
tre que dues pastilles abans d’anar a dor-
mir.

Quins beneficis reporta assistir a Apro-
pa Cultura.
Abans de la pandèmia, programàvem
dues sessions al mes (habitualment una
de música i una altra de teatre). És una
oportunitat per fer xarxa entre nosal-
tres, per poder parlar d’alguna cosa més
que de la malaltia, i desempallegar-nos

U

del rol de malalts. D’agraïments, n’hi ha
contínuament. Sobretot al Liceu, perquè
sempre hi ha gent que encara no hi ha
anat. Quan es va acabar una òpera, una
noia em va abraçar: em deia que estava
tan feliç com si li hagués tocat la loteria. I
en una trobada posterior a un concert de
L’Auditori jo els parlava de Wagner fins
que una de les companyes que no sol in-
tervenir gaire en les converses va deixar-
se anar: resulta que havia estudiat músi-
ca i va fer una aportació meravellosa. O
quan ens van acabar fent fora del bar
després de veure Alba o el jardí de les de-
lícies, al TNC: ens va donar per parlar du-
rant dues o tres hores de la vida. Tot això
s’instal·la en la memòria dels usuaris i
ens aporta una bona experiència. Encara
ens hem de convèncer que cultura és sa-
lut. Aquestes activitats ens ajuden molt a

tirar endavant i ens estimulen el pensa-
ment crític. Avui dia encara hi ha molta
vulneració de drets al col·lectiu, en gene-
ral no ens sentim gaire ben tractats i les
experiències d’Apropa Cultura són just
el contrari: una iniciativa inclusiva a fa-
vor de la salut mental.

Com ho feu per repartir les entrades?
Apropa Cultura fa diferents convocatò-
ries en què ofereix entrades a totes les
entitats de persones en situació de vul-
nerabilitat. Al començament, triava el
primer que trucava quan obrien convo-
catòria. Ara s’estableixen per concurs i
s’han de marcar les prioritats de cada en-
titat. Nosaltres sempre demanem ser un
grup de deu persones per activitat. Quan
ja tinc les entrades confirmades faig una
invitació general als usuaris per veure
qui es vol apuntar cada dia. Faig un
doodle (una invitació oberta perquè els
usuaris s’inscriguin digitalment) i quan
hi ha excedent de participants, establei-
xo uns criteris, prioritzant els que no ha-

gin anat mai a aquell equipament o que
no s’hi hagin estrenat.

Els que demanen les entrades fallen, al-
gunes vegades?
La sol·licitud es pot fer dos mesos abans
de la data. Jo els faig un parell de recor-
datoris abans de la funció. Tot i així, al
col·lectiu, potser hi ha algú que aquell dia
no es trobi bé o no tingui els ànims per
sortir de casa. Jo vinc del sector de les
arts escèniques i sé el que costa que una
producció arribi a escena; per això, si hi
ha alguna baixa, procuro oferir l’entrada
a algú altre, fins a una hora abans de l’es-
pectacle, perquè no quedi cap seient
buit. A vegades pot ser una manera per
connectar amb els nous usuaris que en-
cara no coneixen aquest programa.

Sovint des de Cultura insistim a vehicu-
lar-ho amb Ensenyament. Però és cert
que l’Institut del Teatre i el Teatre Lliure
estan obrint línies cap a un teatre ‘tera-
pèutic’.
Precisament, estic fent un doctorat en
societat i cultura, que tot just he comen-
çat, a la Universitat de Barcelona, en la
branca d’arts escèniques, que em diri-
geix l’Enric Ciurans. Per ara estic fent
entrevistes per conèixer les activitats
d’arts escèniques aplicades que tenen un
efecte terapèutic (tot i que aquesta pa-
raula no m’agrada gaire perquè pot gene-
rar una certa confusió: els terapeutes te-
nen tècniques pròpies que no sempre
són escèniques). M’agradaria explicar
aquestes experiències i les seves metodo-
logies i resultats, i provar de sistematit-
zar-les. Alguns exemples poden ser el
projecte del Liceu al Raval: la cultura i la
inclusió s’agermanen per superar l’estig-
ma. Són projectes integradors, com el
del Lliure, fa un parell de temporades, en
el cicle NOSaltres. Theodor Adorno diu

que la cultura que no tingui en compte el
conjunt de la societat és ingènua. Ningú
no dubta que l’esport és salut, que contri-
bueix a tenir una vida saludable. Ara ens
toca fer evident aquest procés amb la
cultura: la cultura contribueix al benes-
tar.

El problema d’aquests programes, molt
ben intencionats, és que sovint no tin-
guin continuïtat.
Si parlem d’Apropa Cultura és molt po-
tent perquè cal molt rigor i sensibilitat
per fer una programació 360º que propo-
sa funcions contínuament, alhora que fa
sensibilització als teatres i, d’una altra
banda, sessions de formació. Pel que fa a
la no continuïtat, hi ha sorpreses. Per ex-
emple, a finals dels anys vuitanta jo esta-
va molt desorientada i no sabia què volia
fer. Fins que vaig veure La nit, de Come-
diants. Va ser una experiència tan màgi-
ca que em vaig dir que em volia dedicar a
allò: volia contribuir que el públic visqués
aquells moments màgics. Al cap de pocs
anys, vaig formar part dels Dimonis en la
cloenda dels Jocs Olímpics, i després hi
vaig treballar en l’equip de producció,
uns anys a Comediants i després en La
Fura. Una acció puntual (anar a veure
una obra de teatre) va convertir-se en el
leitmotiv de la meva vida. M’he adonat
que la cultura acaba sent el leitmotiv de
moltes persones que estem en risc, que
som titllats de bojos i boges, i que tenim
moltes coses per aportar a la societat.

Tornem a les accions amb Apropa Cultu-
ra. Les prepareu d’alguna manera? Hi
doneu continuïtat?
Quan envio correus de recordatori als so-
cis d’ActivaMent que s’han apuntat a ca-
da activitat provo de donar-los algunes
claus, com ara un vídeo de Tristany i
Isolda si anem a veure aquella òpera, i
contextualitzo l’època. Sempre ens
apuntem a la sessió prèvia del Liceu. I si
trobem una postfunció en un teatre, són
meravelloses.

I els usuaris, hi escriuen?, debaten?
Fins a la Covid, sí que anàvem a un local
a xerrar sobre el que havíem vist després
de cada funció. Alguna vegada he pensat
de convidar els participants a fer un petit
comentari de cada obra al nostre web,
però els nostres recursos com a entitat
són molt escassos i fins ara no he trobat
com posar-ho en marxa.

Marta Delgadillo

“La cultura contribueix
al benestar personal”

M’he adonat que la cultura
acaba sent en ‘leitmotiv’
de molts que estem en risc
i tenim moltes coses per
aportar a la societat

�

Protagonistes ARTS EN VIU

�Pensar que les persones
amb trastorn mental
preferim les comèdies per
evadir-nos de la nostra
realitat és un estereotip
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Per segon any consecutiu, la temporada d’Apropa Cultura
està dedicada a un col·lectiu concret en situació de vulnera-
bilitat o risc d’exclusió social. Si el 2019/20 es va centrar en
les dones, ara enfoca la salut mental, un dels col·lectius que
més ús fan de la xarxa Apropa per a les seves sortides
culturals i un dels més estigmatitzats per la societat. Segons
l’OMS, una de cada quatre persones tindrà un problema de
salut mental al llarg de la vida. Tot i aquesta elevada xifra,
aquests problemes encara són molt desconeguts per la
societat, i aquesta està plena de prejudicis i d’estigmes.
Dedicant la temporada a la salut mental, Apropa Cultura
remarca a institucions i ciutadania la presa de consciència
de la importància de la salut mental en la nostra vida diària i
comunitària. La campanya Lliures d’estigma destaca la
necessitat que els espais culturals siguin espais lliures
d’estigma, de prejudicis i d’etiquetes tòxiques.

‘Lliures d’estigma’
Les entrades costen 3 euros. Se les paga
cada usuari?
En principi, sí. Però els podem cobrir des
de l’entitat si l’usuari té dificultats eco-
nòmiques. Pensa que el trastorn sol bro-
tar en la infància i l’adolescència, i això
dificulta molt el procés de formació, cosa
que implica tenir feines més precàries.
La majoria de persones del col·lectiu es-
tem en risc d’exclusió social.

Com és la confrontació amb el públic.
Un dels mèrits d’Apropa Cultura és que,
encara que l’entrada sigui molt barata,
us situen en llocs preferents. El contrast
amb l’abonat del Liceu, deu ser notable,
no?
Mai no hem tingut cap experiència nega-
tiva, cap problema d’integració amb el
públic; ens han tractat sempre molt bé.
Quedem molt contents amb els treballa-

dors dels equipaments. Un exemple: va
haver-hi una vegada, al Teatre Lliure,
que una usuària va presentar-se el dia
abans a una funció de Taylor Mac i des de
taquilles li van poder fer un lloc perquè
no hagués fet el viatge per a res.

Deu ser difícil poder repetir gaire amb
entrades d’Apropa Cultura. Busqueu al-
tres alternatives de franc, com ara el
Barcelona Districte Cultural?
El grup és molt actiu i busca entre les ac-
tuacions que siguin de franc, nosaltres
també fem promoció de L’Altre Festival
que promou la creació i el manteniment
de les arts escèniques relacionades amb
l’àmbit de la salut mental.

Arran de la Covid-19, hem entrat en un
moment d’una certa psicosi en les pla-
tees, pel por al contagi. Ha notat que te-
nen por a apuntar-se?
Sí, molt. Els neurolèptics [medicament
psicodepressor] afecten el sistema im-
munitari, i per això som considerats un
col·lectiu de risc. Però encara no estem
vacunats. A això cal sumar-hi possibles
afectacions afegides de cada usuari, com
ara malalties respiratòries. També és
cert que cadascú té la seva particularitat:
hi ha qui no vol anar al teatre a partir de
determinada hora; uns altres que no vo-
len freqüentar alguns barris... Per això és
tan important el teatre, perquè és una
activitat que es fa en col·lectiu i per a
nosaltres és vital perquè amb el trastorn
mental tot es viu amb molta soledat,
habitualment.

També pot ser molt útil perquè és un mi-
rall del comportament humà.
Aporta eines de pensament crític. I és
molt necessari en el nostre context. Són
beneficis personals que transcendeixen
els aspectes merament culturals. Et per-
met traslladar l’acció a la teva realitat.
Un exemple molt clar és el teatre de
l’oprimit d’Augusto Boal, que t’ensenya a
trobar alternatives. No arriba a ser un te-
rapeuta amb les seves tècniques, però sí
que et donen solucions a les quals difícil-
ment hauries arribat tu mateix. També
hi ha la katharsis, la capacitat de vehicu-
lar emocions que són de difícil gestió per-
sonal. I, finalment, també ens ensenya a
expressar-nos millor. Sortim del rol del
malalt i ens atrevim a compartir opi-
nions acabada la funció, per exemple.

La comèdia, menystingut com un gènere
inferior al dramàtic, ajuda a una evasió
que potser també és molt necessària en
una situació crítica personal, no?
La veritat és que no podem triar tant
com volem. Depèn molt de la programa-
ció que ofereix Apropa Cultura. Nosal-
tres destinem la meitat de les accions a
música i l’altra meitat l’alternem entre
teatre, dansa, òpera... Algun cop triem
comèdies, però pel que he comprovat, els
socis d’ActivaMent prefereixen les obres
més complexes. Pensar que les persones
amb trastorn mental preferim les comè-
dies per evadir-nos de la nostra realitat
és un estereotip: sovint ens agraden més
les obres que ens fan pensar. �

Marta Delgadillo, fa uns dies a

l’Amfiteatre Grec de

Barcelona � ORIOL DURAN
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n Tres equipaments municipals 
de Solsona han estat admesos al 
cens d’espais de cultura respon-
sables promogut pel Departa-
ment de Cultura. Es tracta de la bi-
blioteca Carles Morató, la Sala Po-
livalent i el Teatre Comarcal. Tam-

bé s’hi afegeix el Tatrau Teatre, de 
titularitat privada. Aquest cens, 
creat el novembre passat, té la fi-
nalitat de transmetre seguretat al 
públic i donar prestigi als espais 
culturals en un context durament 
condicionat per la pandèmia.  

A fi d’incorporar-se al cens, que 

es pot consultar en línia al web del 
Departament de Cultura, ha cal-
gut certificar el compliment de 
dos requisits per part d’aquests 
equipaments: l’adopció de totes 
les mesures sanitàries per preve-
nir el  contagi de la covid-19 i d’un 
protocol sanitari per a l’espai en 

qüestió, d’una banda, i l’assump-
ció del compromís de promoure 
mesures inclusives per evitar el 
risc d’exclusió social de col·lectius 
vulnerables, de l’altra. A Solsona, 
tots els actes que acullen els es-
pais municipals se cenyeixen a les 
condicions exigides pel pla d’ac-

tuació del Procicat, i des de la re-
gidoria de Cultura s’afavoreix l’as-
sistència de sectors vulnerables a 
cites culturals mitjançant el pro-
grama Apropa Cultura.  

Un cop tramitada la inscripció, 
aquestes instal·lacions s’identifi-
quen com a espais de cultura res-
ponsables des d’aquesta setmana 
amb un distintiu de color verd 
atorgat pel Departament de Cul-
tura. A la demarcació de Lleida en
aquests moments apareixen una 
quinzena de municipis al cens.

La biblioteca, el teatre i la sala polivalent de Solsona 
s’inclouen al cens d’espais de cultura responsables
REDACCIÓ. SOLSONA
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Opera Prima al Gran Teatre del Liceu

Liceu i Raval han viscut
d’esquenes, històrica-
ment. Ara el projecte Ope-
ra Prima (que tindrà con-
tinuïtat) pretén enfortir el
vincle tot compartint la
creació d’una òpera amb el
veïnat, que fins ara vincu-
lava el teatre amb “òpera i
poder”, com deia una dels
testimonis del vídeo de
presentació. El president
de la Fundació del Gran
Teatre del Liceu, Salvador
Alemany, que va ser veí del
barri fins als 14 anys, reco-

neix que ell també tenia
aquesta sensació fins que
va anar-se vinculant al
projecte cultural, arran de
la reconstrucció del teatre
després del darrer incen-
di. Al Raval, en poc més d’1
km!, hi conviuen 40 nacio-
nalitats i –aplaudeix Ale-
many– hi ha la densitat
més gran d’associacionis-
me de tot Europa. La gata
perduda, amb llibret de
Victòria Szpúnberg i mú-
sica d’Arnau Tordera, s’es-
criurà amb la complicitat
del veïnat i confrontant els
tòpics de la gent que no hi
viu amb els sons, colors,

llengües i cultures que
conviuen al barri. L’aven-
tura va començarel 2018 i
culminarà l’octubre del
2022, amb dues funcions
programades. Però no
s’acabarà aquí. Perquè, en
paraules del director gene-
ral Valentí Oviedo (tot ci-
tant Josep Pons), “una co-
sa és enlluernar i l’altra, il-
luminar”: la primera, en-
cega i despista; la segona,
construeix en continuïtat.

Valentí Oviedo va gua-
nyar el concurs a la direc-
ció general amb un evi-
dent compromís amb Bar-
celona. L’Opera Prima se

suma al projecte d’òpera
comunitària El monstre al
laberint (que es va estre-
nar al Grec 2018 i que s’ha
reprogramat aquest mes

després del tancament
dels teatres de l’any pas-
sat) i també al Liceu Un-
der 35, que van començar
l’octubre del 2018 (es per-
met accedir als menors de
35 anys a qualsevol locali-
tat del teatre per 15 euros,
d’alguns títols o produc-
cions que els interpel·lin).
El cert és que des de fa
anys, els Amics del Liceu ja
havien aplicat iniciatives
comaraconvidarveïnsdel
barri a conèixer una òpera
i visitar els budells del tea-
tre líric poc abans d’assis-
tir a una funció. Ahir, re-
cordava Alemany, el Liceu

està immers en l’Apropa
Cultura, que permet veu-
re una òpera per només 3
euros (i en llocs privile-
giats). El gir de 180 graus
és que, fins ara, el Liceu fe-
ia propostes per donar ac-
cés a la societat que hi in-
tervenia passivament.
Ara, amb Opera Prima, la
mateixa construcció de
l’òpera es fa de bracet amb
la comunitat. Indepen-
dentment de quants en-
tren a escena, el que
comptarà és tota la gent
que s’ha anat connectant
per donar forma al llibret i
també al vestuari i a l’es-

El projecte d’òpera comunitari pretén trencar les parets de vidre entre el teatre
líric i les 40 nacionalitats que conviuen al barri on està implantat des del 1847

El Liceu arrela al Raval
J. Bordes
BARCELONA

Alumnes de l’Àngels Vedruna, del
Raval, després d’assistir a una sessió
del Liceu Aprèn, en una imatge
d’arxiu � GTL

El llibret s’ha
transformat amb
les aportacions
de les 50 entitats
consultades
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cenografia: “El Liceu és de
tots i per a tots”, insistia
Alemany. Efectivament,
Oviedo admet que en el
procés es poden trobar
conflictes que hauran de
resoldre entre tots, i que
aspira a “connectar amb
la porositat del barri”.

Encara que l’estrena de
La gata perduda no es
produeixi fins a l’octubre
del 2022, l’octubre vinent
començaran els assajos. A
partir d’ara s’aniran pro-
piciant accions que impli-
caran el veïnat del barri
(sigui a través de les asso-
ciacions, o a través de les
escoles, els CAP o les bi-

blioteques) amb el teatre
d’òpera. Que la factura si-
gui comunitària no treu
que l’equip directiu del Li-
ceu vulgui renunciar a
una excel·lència artística.
És un projecte ambiciós,
reblava el director artís-
tic, Víctor Garcia de Go-
mar. Per a Szpúnberg ha
estat un repte conciliar
“un barri ingovernable”
amb un teatre que beu “de
la tradició europea”.

L’equip artístic s’ha re-
unit amb una cinquante-
na d’associacions i ha
anat transformant el guió
per anar sumant-hi veus.
Els representants de les
entitats que ahir van in-
tervenir en la presentació
(a l’imponent escenari del
Liceu) agraïen que se’ls
hagués tingut en compte
per anar enriquint la tra-
ma de l’òpera i la seva po-
sada en escena. Ricard
Solé serà el director escè-
nic i Alfons Reverté, el di-
rector musical. Alumnes
del Conservatori Superior
de Música del Liceu inter-
pretaran la partitura. �

Ahir, la dramaturga Victòria
Szpúnberg reconeixia que ja
havia avançat bona part del
llibret però que no havien de-
cidit encara si es reconcilia-
rien amb els personatges i els
aportarien un final feliç o re-
correrien a la tragèdia i l’èpi-
ca operística per desembo-
car en un final més pessimis-
ta. De què va La gata perdu-
da? L’autora no va voler avan-
çar gaire: en tot cas, que
“succeeix un fet inesperat en
un carrer del Raval que reper-
cuteix en el veïnat, també de
Barcelona i que “travessarà
fronteres”. L’òpera tindrà cinc
solistes (que són les perso-
nes que parlen sobre el barri,
estigmatitzant-lo). En princi-
pi, la seva opinió havia de
confrontar-se amb les veus
del barri (que estarà format
amb integrants dels diferents
cors del Raval). Si els solistes
cantaran en català, el cor
multiplicarà les llengües del
barri. Szpúnberg ha inclòs un
heroi de dins del barri, un fili-
pí, arran de les converses
amb les institucions cultu-
rals. Per a la dramaturga, el lli-
bret li ha permès accedir a

una literatura “fantasiosa, no
realista”. Els integrants de les
diferents entitats probable-
ment també tocaran els seus
instruments a l’escena i hi
afegiran breus coreografies.
Szpúnberg no transforma el
barri en un espai idíl·lic: “No
amaguem la delinqüència,
que hi és, i tenim l’honestedat
i el valor de dir-ho.” De totes
maneres, insinuava Sam Gar-
cia (representant de Cara-
butsí), amb aquesta acció co-
munitària els agradaria tren-
car la imatge de “zona prohi-
bida” per a bona part de la
resta de barcelonins. Efecti-
vament, des de la Fundació
Tot Raval, Òscar Esteban, in-
sistia que volien aprofitar
l’oportunitat d’aquest treball
conjunt amb tot el barri per
enfortir les xarxes i per donar
a conèixer un barri descone-
gut per a molts: “Per a nosal-
tres és tan important el pro-
cés com el resultat del mun-
tatge.” El projecte Opera Pri-
ma té un pressupost de
500.000 euros repartits en-
tre els exercicis del 2018 al
2022; 400.000 euros prove-
nen de fons europeus.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L’òpera tindrà un final feliç?

Ara s’engegarà
un cicle
d’accions per
vincular el barri
a la producció
operística

02/02/21El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Pr: Diaria
Tirada: 8.693
Dif: 7.012

Pagina: 33
Secc: CULTURA    Valor: 1.487,11 €    Area (cm2): 282,3    Ocupac: 30,33 %    Doc: 2/2    Autor: J. Bordes BARCELONA <!-- IMAGE -->    Num. Lec: 28048

C
od: 136905097

38 / 189



16/01/21Última Hora
Islas Baleares

Pr: Diaria
Tirada: 21.276
Dif: 17.100

Pagina: 48
Secc: CULTURA    Valor: 2.574,91 €    Area (cm2): 196,5    Ocupac: 23,07 %    Doc: 1/1    Autor: Efe | PALMA    Num. Lec: 109000

C
od: 136600510

41 / 189



16/01/21Diario de Mallorca
Mallorca

Pr: Diaria
Tirada: 10.162
Dif: 8.709

Pagina: 42
Secc: CULTURA    Valor: 1.649,95 €    Area (cm2): 306,8    Ocupac: 35,56 %    Doc: 1/1    Autor: EUROPA PRESS. PALMA    Num. Lec: 80000

C
od: 136600005

42 / 189



25 / 82



Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/324/art-contra-laillament-10-museus-de-barcelona-porten-obres-fins-a-les-residencies/noticia/3137116/

Sáb, 25 de dic de 2021 17:28
Audiencia diaria: 226.544

Audiencia mensual: 2.665.863

Valor económico diario: 1.699,08

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Art contra l'aïllament: 10 museus de Barcelona porten obres fins a les
residències

Sábado, 25 de diciembre de 2021
La iniciativa la impulsa Apropa Cultura i hi
participen 8 residències i 10 museus, i vol
combatre l'aïllament, la tristesa i millorar la
salut mental Redacció 25/12/2021 - 17.18
TEMA: Residències...
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Barcelona
https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/ca/noticia/jornada-mai-soles-cultura-i-gent-gran-en-situacio-daillament-o-dependencia_1120544

Lun, 22 de nov de 2021 15:45
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 131.585

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Jornada 'Mai soles. Cultura i gent gran en situació d'aïllament o dependència'

Lunes, 22 de noviembre de 2021
Persones grans. El dilluns 22 de novembre se celebra la Jornada
d'Accessibilitat i Diversitat Apropa Cultura 2021, adreçada a
professionals del sector social i cultural. El proper dilluns 22 de...
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Xarxanet
https://xarxanet.org/cultural/noticies/el-museu-sapropa-una-accio-combatre-laillament-de-les-persones-grans-en-temps-de

Mié, 17 de nov de 2021 18:48
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

'El Museu s’Apropa': una acció per combatre l’aïllament de les persones grans
en temps de pandèmia

Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Un dels col·lectius més castigats per
l’impacte de la Covid-19 ha estat la gent gran,
greument afectada per les dures restriccions
que ha calgut implementar per protegir la
seva salut. Des...
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Polièdrica
https://www.poliedrica.cat/el-museu-sapropa/?fbclid=IwAR3-D1m25Zhq9CpFfP3RVFlsXDpL_S2M5idHH3180GZ5yB25f5ARy_r79kY

Mié, 10 de nov de 2021 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking:

Página: 1

El Museu s’Apropa

Miércoles, 10 de noviembre de 2021

L’edició Apropa Cultura 2021-2022 presenta com a novetat aquest projecte amb un programa d’activitats
artístiques organitzades pels museus de la xarxa Apropa Cultura a residències de gent gran de...
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Diari de Girona
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2021/10/30/programa-apropa-cultura-centrara-gent-58976286.html

Sáb, 30 de oct de 2021 13:55
Audiencia diaria: 270.187

Audiencia mensual: 948.490

Valor económico diario: 2.512,73

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El programa Apropa Cultura es centrarà en la gent gran

Sábado, 30 de octubre de 2021
La nova temporada del programa Apropa
Cultura, al qual estan adherits més de 130
equipaments culturals de mig centenar de
municipis catalans per facilitar l’accés a la
cultura a més de 2.600...
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Xarxanet
https://xarxanet.org/cultural/noticies/mai-soles-apropa-cultura-dedica-la-campanya-anual-la-gent-gran-en-risc-daillament

Vie, 29 de oct de 2021 19:48
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

‘Mai Soles’: Apropa Cultura dedica la campanya anual a la gent gran en risc
d’aïllament

Viernes, 29 de octubre de 2021
La campanya anual que presenta Apropa
Cultura ja ha engegat motors per a la nova
temporada 2021-2022. Enguany, els protagonistes
són les persones grans en risc d’aïllament i
en situació de...
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Ajuntament de Vilafranca del
https://www.vilafranca.cat/noticies/apropa26102021

Mié, 27 de oct de 2021 13:52
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El teatre Cal Bolet i l’Auditori col·laboren en el projecte Apropa Cultura

Miércoles, 27 de octubre de 2021

Aquest any Apropa Cultura dedica la temporada 2021/22 a un dels col·lectius que més ha patit de primera
mà la crisi de la COVID19, la gent gran en situació d’aïllament i/o vulnerabilitat....
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PrensaSocial.es
https://prensasocial.es/apropa-cultura-cuando-los-museos-van-a-las-residencias/

Mar, 26 de oct de 2021 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

Apropa Cultura: cuando los museos van a las residencias

Martes, 26 de octubre de 2021

Esta asociación aglutina museos, auditorios y festivales de Cataluña que ceden una parte de sus localidades
a un precio reducido para las personas mayores en situación de dependencia y...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20211025/7815501/nueva-temporada-apropa-cultura-centrara-gente-mayor-dependiente.html

Lun, 25 de oct de 2021 17:13
Audiencia diaria: 1.481.323

Audiencia mensual: 21.778.195

Valor económico diario: 6.665,95

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Nueva temporada de "Apropa Cultura" se centrará en gente mayor
dependiente

Lunes, 25 de octubre de 2021

Barcelona, 25 oct. (EFE).- La nueva temporada del programa "Apropa Cultura", al que están adheridos más
de 130 equipamientos culturales de 44 municipios catalanes para facilitar el acceso a la...
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Betevé
https://beteve.cat/cultura/apropa-cultura-acostara-art-gent-gran-temporada-2021-22/

Lun, 25 de oct de 2021 13:54
Audiencia diaria: 19.578

Audiencia mensual: 362.993

Valor económico diario: 58,73

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La nova temporada d’Apropa Cultura acostarà l’art a la gent gran

Lunes, 25 de octubre de 2021
El programa Apropa Cultura celebra 15 anys
fidel a l’esperit fundacional, que la cultura i
l’art siguin inclusius i arribin a tothom,
independentment de les circumstàncies
econòmiques, socials o...
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Barcelona
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/la-gent-gran-protagonitza-la-nova-temporada-de-lapropa-cultura_1113072.html

Lun, 25 de oct de 2021 13:46
Audiencia diaria: 78.314

Audiencia mensual: 84.393

Valor económico diario: 2.944,65

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La gent gran protagonitza la nova temporada de l’Apropa Cultura

Lunes, 25 de octubre de 2021

Els més de 130 equipaments culturals adherits a l’Apropa Cultura obren les portes a les persones usuàries
de més de 2.600 entitats socials. El Festival Cruïlla, el Museu d’Història de Catalunya...
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Barcelona
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/las-personas-mayores-protagonizan-la-nueva-temporada-de-lo-acerca-cultura_1113213.html

Lun, 25 de oct de 2021 13:42
Audiencia diaria: 78.314

Audiencia mensual: 84.393

Valor económico diario: 2.944,65

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Las personas mayores protagonizan la nueva temporada del Apropa Cultura

Lunes, 25 de octubre de 2021

Los más de 130 equipamientos culturales adheridos al Apropa Cultura abren sus puertas a las personas
usuarias de más de 2.600 entidades sociales. El Festival Cruïlla, el Museo de Historia de...
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Som360.org
https://www.som360.org/es/cara-cara/arte-inclusivo-salud-mental-como-hacerlo-posible

Jue, 16 de dic de 2021 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking:

Página: 1

Arte inclusivo en salud mental: cómo hacerlo posible

Jueves, 16 de diciembre de 2021

El derecho a la cultura es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Todas las personas, independientemente de su condición, deben poder participar en la...
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La Ciutat Diari digital de
https://laciutat.cat/laciutatdelleida/el-teatre-de-balaguer-presenta-la-temporada-dhivern

Mié, 15 de dic de 2021 13:31
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Teatre de Balaguer presenta la temporada d’hivern

Miércoles, 15 de diciembre de 2021
El Teatre Municipal de Balaguer serà
l’equipament cultural de la ciutat que
concentrarà bona part de la totalitat de les
diferents propostes escèniques que es
realitzaran durant el període...
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Radio Balaguer
http://www.radiobalaguer.cat/portal/63/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=41891

Mié, 15 de dic de 2021 11:56
Audiencia diaria: 3.602

Audiencia mensual: 38.102

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Teatre Municipal de Balaguer serà l’escenari, aquest hivern, de l’inici dels
actes de la capitalitat de la sardana. L’equipament oferirà en tres mesos
quinze propostes escèniques, entre elles, el musical nominat a 4 Premis

Miércoles, 15 de diciembre de 2021
El Teatre Municipal de Balaguer concentrarà
els propers mesos bona part de la totalitat de
les diferents propostes escèniques que es
realitzaran durant el període d’hivern a la
capital de la...
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Cope
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/2400-personas-crean-una-escultura-comunitaria-por-inauguracion-torre-virgen-
maria-20211215_1677743 Mié, 15 de dic de 2021 11:00

Audiencia diaria: 137.052

Audiencia mensual: 10.106.222

Valor económico diario: 411,16

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

2.400 personas crean una escultura comunitaria por la inauguración de la
torre de la Virgen María

Miércoles, 15 de diciembre de 2021
El día 13 de diciembre se inauguró en
Barcelona la escultura comunitaria del
proyecto social para conmemorar la
inauguración de la torre de la Virgen María
de la Sagrada Familia. Una iniciativa...
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Catalunya Religió.cat
https://www.catalunyareligio.cat/ca/2400-persones-participen-projecte-social-torre

Mar, 14 de dic de 2021 13:30
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 18.424

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

2.400 persones participen del projecte social de la Torre de Maria

Martes, 14 de diciembre de 2021
(Sagrada Família) L'escultura comunitària
del projecte social per commemorar la
inauguració de la torre de la Mare de Déu s'ha
inaugurat aquest dilluns a la tarda a la
Sagrada Família. Es tracta...
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Cope
https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/cultura-y-fe/noticias/escultura-que-lucira-sagrada-familia-hasta-julio-para-celebrar-inauguracion-torre-virgen-
maria-20211214_1675233 Mar, 14 de dic de 2021 11:35

Audiencia diaria: 137.052

Audiencia mensual: 10.106.222

Valor económico diario: 411,16

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La escultura que lucirá la Sagrada Familia hasta julio para celebrar la
inauguración de la Torre Virgen María

Martes, 14 de diciembre de 2021
La Sagrada Familia de Barcelona ha
inaugurado una escultura que ha servido
para conmemorar la puesta en marcha de la
iluminación de la Torre de la Virgen María del
templo el pasado 8 de diciembre....
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Metropoliabierta.com
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/sagrada-familia-homenaje-gaudi_47148_102.html

Mar, 14 de dic de 2021 01:00
Audiencia diaria: 11.746

Audiencia mensual: 580.481

Valor económico diario: 35,24

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Una escultura hecha por 2.400 personas homenajea la torre de la Sagrada
Família

Martes, 14 de diciembre de 2021
Un total de 2.400 personas han participado en la creación de
una escultura comunitaria para conmemorar la inauguración
de la torre de la Virgen María de la Sagrada Família. La nueva
escultura...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20211213/7926976/escultura-comunitaria-homenajea-nueva-torre-sagrada-familia.html

Lun, 13 de dic de 2021 21:53
Audiencia diaria: 1.445.203

Audiencia mensual: 22.748.225

Valor económico diario: 8.237,66

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Una escultura comunitaria homenajea la nueva torre de la Sagrada Familia

Lunes, 13 de diciembre de 2021

Barcelona, 13 dic (EFE).- Un total de 2.400 personas han participado en la creación de una escultura
comunitaria para conmemorar la inauguración de la torre de la Virgen María de la Sagrada...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20211126/7891980/uab-dedicara-semana-arte-personas-diversidad-funcional.html

Vie, 26 de nov de 2021 19:58
Audiencia diaria: 1.730.633

Audiencia mensual: 21.668.717

Valor económico diario: 8.826,23

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

La UAB dedicará su semana del arte a las personas con diversidad funcional

Viernes, 26 de noviembre de 2021

Bellaterra (Barcelona), 26 nov (EFE).- La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) iniciará el próximo lunes,
29 de noviembre, una semana dedicada a los espectáculos, el teatro, la danza y la...
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Europa Press
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-uab-prepara-semana-artistica-inclusiva-personas-diversidad-funcional-20211126162918.html

Vie, 26 de nov de 2021 16:34
Audiencia diaria: 346.463

Audiencia mensual: 6.324.901

Valor económico diario: 1.559,08

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La UAB prepara una semana artística e inclusiva con personas con diversidad
funcional

Viernes, 26 de noviembre de 2021
CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA),
26 Nov. (EUROPA PRESS) - La Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) celebrará la
'Semana Artística e Inclusiva: el arte con y
para todo el mundo' con...
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Diari de Sabadell
https://www.diaridesabadell.com/2021/11/23/musicoterapia-quan-els-instruments-tambe-sanen/

Mar, 23 de nov de 2021 19:22
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 113.134

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Musicoteràpia: quan els instruments també sanen

Martes, 23 de noviembre de 2021
23 de novembre de 2021 “No vull que vagin
a un concert perquè se m’adormen”, li va dir
una persona de l’àmbit del tercer sector i les
capacitats diverses, un cop, a Sònia Gainza.
“Necessitem...
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iSabadell
https://www.isabadell.cat/cultura/losv-apropa-la-musica-als-collectius-mes-vulnerables/

Mar, 23 de nov de 2021 14:48
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 50.308

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

L’OSV apropa la música als col·lectius més vulnerables

Martes, 23 de noviembre de 2021
L’Orquestra Simfònica del Vallès ha
aconseguit apropar la cultura a més de 140
persones en situació vulnerable mitjançant la
musicoteràpia a través del projecte ‘Un matí
d’orquestra’. Es tracta...
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Ràdio Sabadell 94.6
http://radiosabadell.fm/noticia/143-persones-han-participat-en-tallers-de-musicoterapia-amb-losv

Lun, 22 de nov de 2021 17:10
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

143 persones han participat en tallers de musicoteràpia amb l'OSV

Lunes, 22 de noviembre de 2021
16:48 Pere Gallifa El projecte Un matí
d'orquestra ha estat un èxit. Ho conclouen els
impulsors de la iniciativa, Apropa Cultura i
l'Obra Social la Caixa, així com l'Orquestra
Simfònica del Vallès...
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València Extra
https://www.valenciaextra.com/cultura/el-consorci-de-museus-i-adonar-conviden-al-sector-cultural_502985_102.html

Lun, 22 de nov de 2021 15:02
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 33.463

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Consorci de Museus i Adonar conviden al sector cultural a introduir una
mirada inclusiva amb tres jornades de formació en el CCCC

Lunes, 22 de noviembre de 2021
El Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana  (CMCV) i l’Associació Adonar
fomentaran la incorporació de la mirada  inclusiva
en la gestió i creació cultural valenciana. El
Centre del  Carme...
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Elperiodic.com
https://www.elperiodic.com/val/valencia/consorci-museus-adonar-conviden-sector-cultural-introduir-mirada-inclusiva-tres-jornades-formacio-cccc_785948

Lun, 22 de nov de 2021 13:04
Audiencia diaria: 7.832

Audiencia mensual: 282.383

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El Consorci de Museus i Adonar conviden el sector cultural a introduir una
mirada inclusiva amb tres jornades de formació en el CCCC

Lunes, 22 de noviembre de 2021
El Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana (CMCV) i l’Associació Adonar
fomentaran la incorporació de la mirada
inclusiva en la gestió i creació cultural
valenciana. El Centre del Carme...
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ForumLibertas.com
https://www.forumlibertas.com/sagrada-familia-2/

Mié, 17 de nov de 2021 08:42
Audiencia diaria: 23.496

Audiencia mensual: 27.706

Valor económico diario: 176,69

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Sagrada Familia.- Ya es público el programa de la inauguración de la torre de
la Virgen María

Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Este 2021 la Sagrada Familia finaliza la torre
de la Virgen María . Una gran estrella
luminosa cambia el perfil de Barcelona y se
levanta para llevar luz y esperanza. Tal y
como se anunció el...
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Ara Balears
https://www.arabalears.cat/cultura/recerca-d-espais-equipaments-programes-inclusius-apropa-cultura_1_4184020.html

Mar, 16 de nov de 2021 19:47
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 39.237

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

A la recerca d'espais, equipaments i programes inclusius amb Apropa Cultura

Martes, 16 de noviembre de 2021
PalmaEls equipaments culturals de les
Balears són accessibles per a tothom? La
programació cultural és inclusiva? Hi ha col·
lectius que poden sentir-se'n exclosos?
Apropa Cultura, xarxa de...
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Betevé
https://beteve.cat/societat/com-aconseguir-invitacio-inauguracio-nova-torre-sagrada-familia-8-desembre/

Lun, 15 de nov de 2021 14:42
Audiencia diaria: 19.578

Audiencia mensual: 362.993

Valor económico diario: 58,73

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Com aconseguir una invitació per a la inauguració de la nova torre de la
Sagrada Família?

Lunes, 15 de noviembre de 2021
La Sagrada Família inaugurarà la torre de la
Mare de Déu aquest 8 de desembre en un
acte obert al públic . Si vols assistir a alguna
de les activitats previstes, com ara la missa
solemne del 8 de...
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EFMR.cat
https://www.efmr.cat/blog/2021/11/09/museu-vida-rural-incorpora-guia-signes-exposicions/

Mié, 10 de nov de 2021 15:46
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Museu de la Vida Rural incorpora una guia per signes...

Miércoles, 10 de noviembre de 2021
El Museu de la Vida Rural (MVR) de la
Fundació Carulla compta des del passat mes
d’octubre amb una signoguia per tal de
facilitar la visita a les diferents sales del
museu a persones amb...
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Lleida.com
https://www.lleida.com/noticia_canal/un-mati-dorquestra-al-teatre-de-balaguer

Jue, 28 de oct de 2021 09:59
Audiencia diaria: 11.746

Audiencia mensual: 14.010

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Un matí d'orquestra al Teatre de Balaguer

Jueves, 28 de octubre de 2021
28-10-2021 El Teatre Municipal de Balaguer
ha estat l’escenari aquest dimecres d’una
activitat d’inclusió social de la mà del projecte
Apropa Cultura. Amb la participació de
membres de l’Orquestra...
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La Mañana
https://www.lamanyana.cat/un-mati-dorquestra-al-teatre-de-balaguer/

Mié, 27 de oct de 2021 18:31
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Un matí d’orquestra al teatre de Balaguer

Miércoles, 27 de octubre de 2021
El Teatre Municipal de Balaguer ha estat
l’escenari aquest dimecres 27 d’octubre
d’una activitat d’inclusió social de la mà del
projecte Apropa Cultura. Amb la participació
de membres de...
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Balaguer Televisió
https://www.balaguer.tv/un-mati-dorquestra-al-teatree-de-balaguer/

Mié, 27 de oct de 2021 18:20
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Un matí d’orquestra al Teatre de Balaguer

Miércoles, 27 de octubre de 2021
El Teatre Municipal de Balaguer ha estat
l’escenari aquest dimecres 27 d’octubre
d’una activitat d’inclusió social de la mà del
projecte Apropa Cultura. Amb la participació
de membres de...
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CATACULTURAL
http://www.catacultural.com/la-banda-municipal-inaugura-temporada-amb-el-amor-brujo-la-cantaora-esperanza-fernandez-i-la-direccio-de-pascual-vilaplana-24-
doctubre/ Vie, 22 de oct de 2021 08:50

Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

La Banda Municipal inaugura temporada amb El amor brujo, la cantaora
Esperanza Fernández i la direcció de Pascual-Vilaplana 24 d’octubre

Viernes, 22 de octubre de 2021
Diumenge 24 d’octubre a les 18 h a la Sala 1
Pau Casals de L’Auditori i en directe a través
de L’Auditori Digital.  La  Banda Municipal de
Barcelona  inicia una nova temporada amb
un concert...
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Ajuntament De Mataró
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2021/el-nou-curs-teatral-a-mataro-proposa-21-espectacles-per-a-tots-els-gustos-i-edats

Lun, 20 de sep de 2021 20:20
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 28.028

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El nou curs teatral a Mataró proposa 21 espectacles per a tots els gustos i
edats

Lunes, 20 de septiembre de 2021
Temporada estable de teatre i circ Pere
Arquillué, Àgata Roca,  Lluís Villanueva,
Mercè Arànega, Laura Aubert, Anna Sahun,
Pep Cruz i els directors Cesc Gay, Àlex
Rigola, Guillem Albà i Joan Arqué...
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Teatralnet
https://teatralnet.com/noticies_esceniques/el-tnc-inicia-un-nou-projecte-tandem-amb-lescola-merce-rodoreda-de-santa-coloma-de-gramanet-i-la-fundacio-
catalunya-la-pedrera/ Jue,  9 de sep de 2021 13:32

Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El TNC inicia un nou projecte Tàndem amb l’escola Mercè Rodoreda de Santa
Coloma de Gramanet i la Fundació Catalunya-La Pedrera

Jueves,  9 de septiembre de 2021
El Teatre Nacional de Catalunya ens envia un
Comunicat sobre el seu projecte educatiu El
Teatre Nacional de Catalunya (TNC); dins del
seu Programa educatiu i social, inicia aquesta
temporada una...
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El Diari de l'Educació
https://diarieducacio.cat/ArtsEducacio/2021/09/08/claudia-torner-apropa-cultura-la-cultura-es-inclusiva-lactivitat-cultural-no-sempre-ho-es/

Mié,  8 de sep de 2021 06:15
Audiencia diaria: 3.132

Audiencia mensual: 36.432

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Claudia Torner (Apropa Cultura): «La cultura és inclusiva, l’activitat cultural no
sempre ho és»

Miércoles,  8 de septiembre de 2021

L’any 2006 va néixer L’Auditori Apropa, un projecte del servei educatiu de la institució musical amb l’objectiu
social d’acostar les seves propostes culturals a tota la diversitat de públics. El...
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Teatralnet
https://teatralnet.com/noticies_esceniques/la-30a-edicio-del-festival-temporada-alta-presenta-una-programacio-amb-106-espectacles-malgrat-la-covid/

Jue,  2 de sep de 2021 18:32
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La 30a edició del Festival Temporada Alta presenta una programació amb 106
espectacles, malgrat la Covid!,

Jueves,  2 de septiembre de 2021
Temporada Alta viurà la seva 30a edició
aquesta tardor amb una programació de 106
espectacles que es veuran del 8 d’octubre al
13 de desembre en 19 escenaris de 6
poblacions diferents. Tot i les...
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Entreacte.cat
http://entreacte.cat/entrades/perspectives/tranformacio/el-teatre-i-lescola-treballen-junts/

Mié,  1 de sep de 2021 11:44
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El teatre i l’escola treballen junts

Miércoles,  1 de septiembre de 2021
Per posar fi a l’imaginari del teatre com a lloc
d’excursió tediosa o com a funció de final de
curs, alguns equipaments i festivals han fet
una aposta clara per una programació
enfocada cap a les...
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Diario de Mallorca
https://www.diariodemallorca.es/cultura/2021/04/30/apropa-nace-acercar-cultura-colectivos-49877795.html

Vie, 30 de abr de 2021 04:10
Audiencia diaria: 10.182

Audiencia mensual: 107.706

Valor económico diario: 30,55

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Apropa nace para acercar la cultura a colectivos en situación de
vulnerabilidad

Viernes, 30 de abril de 2021
Una treintena de centros o servicios sociales
de la isla se beneficiará del programa de
responsabilidad social Redacción Palma |
30·04·21 | 04:01 Los participantes y
colaboradores de Apropa...
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Diario Ultima Hora
https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2021/04/29/1260047/apropa-aterriza-baleares-para-cultura-llegue-todo-mundo.html

Jue, 29 de abr de 2021 19:53
Audiencia diaria: 9.397

Audiencia mensual: 99.402

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Apropa aterriza en Baleares para que «la cultura llegue a todo el mundo»

Jueves, 29 de abril de 2021
La acústica del Aljub de Es Baluard Museu
fue perfecta para hacer llegar el mensaje del
programa Apropa Cultura a todos los
sectores: la creación de una red de inclusión
social que no deje fuera a...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/3124210/presentan-el-programa-apropa-cultura-para-acercar-la-cultura-a-personas-y-colectivos-vulnerables/

Jue, 29 de abr de 2021 19:13
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Presentan el programa Apropa Cultura para acercar la cultura a personas y
colectivos vulnerables

Jueves, 29 de abril de 2021

PALMA, 29 (EUROPA PRESS) El programa Apropa Cultura de responsabilidad social para acercar la cultura
a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad ha sido presentado este jueves en un...

140 / 189



La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20210429/7417682/presentan-programa-apropa-cultura-acercar-cultura-personas-colectivos-vulnerables.html

Jue, 29 de abr de 2021 18:50
Audiencia diaria: 1.471.559

Audiencia mensual: 15.566.298

Valor económico diario: 7.063,48

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Presentan el programa Apropa Cultura para acercar la cultura a personas y
colectivos vulnerables

Jueves, 29 de abril de 2021

PALMA, 29 (EUROPA PRESS) El programa Apropa Cultura de responsabilidad social para acercar la cultura
a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad ha sido presentado este jueves en un...
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Diari de Balears
https://www.dbalears.cat/cultura/2021/04/29/351483/presenten-programa-apropa-cultura-per-acostar-cultura-persones-col-lectius-vulnerables.html

Jue, 29 de abr de 2021 18:49
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Presenten el programa Apropa Cultura per a acostar la cultura a persones i
col·lectius vulnerables

Jueves, 29 de abril de 2021
El programa Apropa Cultura de responsabilitat
social per a acostar la cultura a persones i
col·lectius en situació de vulnerabilitat ha
estat presentat aquest dijous en un acte en
Es Baluard. El...
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20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4679407/0/presentan-el-programa-apropa-cultura-para-acercar-la-cultura-a-personas-y-colectivos-vulnerables

Jue, 29 de abr de 2021 18:48
Audiencia diaria: 760.757

Audiencia mensual: 8.047.364

Valor económico diario: 3.879,86

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Presentan el programa Apropa Cultura para acercar la cultura a personas y
colectivos vulnerables

Jueves, 29 de abril de 2021

Presentan el programa Apropa Cultura para acercar la cultura a personas y colectivos vulnerables20M EP El
proyecto, con 15 años de experiencia en el Auditorio de Barcelona, cuenta con el apoyo...
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Diari de la Discapacitat
https://diarideladiscapacitat.cat/la-companyia-diversitat-teatral-dona-un-nou-pas-cap-a-la-normalitzacio-amb-una-nova-comedia-a-lestruch-de-sabadell/

Jue, 29 de abr de 2021 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

La companyia Diversitat Teatral dona un nou pas cap a la normalització amb
una nova comèdia a l’Estruch de Sabadell

Jueves, 29 de abril de 2021

'No em diguis reina' s’estrena el 30 d’abril però avui és podrà veure un assaig obert
Redacció/Fonts
REDACCIÓ/FONTS
29 d'abril de 2021
0
 Compartir
companyia de teatre diversitat teatral
La...
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IB3 
https://ib3.org/apropa-cultura-obre-les-portes-de-museus-teatres-i-festivals-a-totes-les-persones-en-situacio-de-vulnerabilitat-de-les-balears

Jue, 29 de abr de 2021 00:00
Audiencia diaria: 14.196

Audiencia mensual: 150.167

Valor económico diario: 114,99

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Apropa Cultura obre les portes de museus, teatres i festivals a totes les
persones en situació de vulnerabilitat de les Balears

Jueves, 29 de abril de 2021

“La cultura és la xocolata de l’ànima”. Frase que avui manllevam d’Assumpció Malagrarriga, una de les
impulsores, des de l’Auditori de Barcelona, d’Apropa Cultura a Catalunya. Ara, el projecte que...

145 / 189



Núvol
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/simbiotic-per-a-tothom-171167

Mié, 21 de abr de 2021 00:24
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Simbiòtic per a tothom

Miércoles, 21 de abril de 2021

Comparteix: El dia de Sant Jordi arrencarà la cinquena edició del Festival Simbiòtic , una iniciativa impulsada
per We Act Assoc  que, sota el lema “Només és teatre si és per a tothom”, desafia...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1954731-cultura-accessible-per-definicio.html

Vie, 16 de abr de 2021 04:15
Audiencia diaria: 160.545

Audiencia mensual: 1.698.261

Valor económico diario: 577,96

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Cultura accessible? Per definició

Viernes, 16 de abril de 2021
La cultura ha de ser accessible, o no es pot
considerar cultura. La voluntat de la recerca
estètica és commoure l’altre. I si el públic
només és un segment limitat de ciutadans, si
no es garanteix...
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Xarxanet.org
https://xarxanet.org/social/noticies/mes-enlla-dapropa-cultura-emocions-i-vincles

Lun, 12 de abr de 2021 00:00
Audiencia diaria: 3.151

Audiencia mensual: 33.332

Valor económico diario: 44,11

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Més enllà d’‘Apropa Cultura’: emocions i vincles

Lunes, 12 de abril de 2021

Sortida cultural del Grup Cooperatiu TEB. Font: Grup Cooperatiu TEB

La iniciativa ha fet viure més de 280.000 experiències culturals a persones en situació de vulnerabilitat. Teatre,
tallers...
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El Punt Avui
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1939368-la-cultura-contribueix-al-benestar-personal.html

Jue, 25 de mar de 2021 02:00
Audiencia diaria: 160.545

Audiencia mensual: 1.698.261

Valor económico diario: 577,96

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

“La cultura contribueix al benestar personal”

Jueves, 25 de marzo de 2021

Usuària convençuda de les oportunitats d’Apropa Cultura, és activista i vocal de cultura i pressupostos a la
junta directiva d’ActivaMent, una organització de salut mental en primera persona que...
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Radio Balaguer
http://www.radiobalaguer.cat/portal/63/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=37326

Mié, 17 de mar de 2021 16:58
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Teatre Municipal de Balaguer ha estat escenari aquest dimecres al matí
d’una activitat d’inclusió social de la mà del projecte Apropa Cultura. Amb la
participació de membres de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les

Miércoles, 17 de marzo de 2021
El taller està adreçat a col·lectius de
Discapacitat Intel·lectual, amb l’objectiu
d’activar i millorar la coordinació motriu,
augmentar la confiança en si mateix i
l’autoestima, facilitar...
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NacioDigital.cat
https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/35604/tres-equipaments-municipals-solsonins-inclouen-al-cens-espais-cultura-responsables-catalunya

Vie, 12 de mar de 2021 20:56
Audiencia diaria: 7.832

Audiencia mensual: 82.848

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Tres equipaments municipals solsonins s’inclouen al cens d’espais de cultura
responsables de Catalunya

Viernes, 12 de marzo de 2021
La Sala Polivalent, la Biblioteca Carles
Morató i el Teatre Comarcal aconsegueixen
el distintiu de la Generalitat Tres equipaments
municipals de Solsona han estat admesos al
cens d’espais de...

166 / 189



La Mañana
https://www.lamanyana.cat/tres-equipaments-municipals-solsonins-sinclouen-al-cens-despais-de-cultura-responsables-de-catalunya/

Vie, 12 de mar de 2021 19:17
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Tres equipaments municipals solsonins s’inclouen al cens d’espais de cultura
responsables de Catalunya

Viernes, 12 de marzo de 2021
Tres equipaments municipals de Solsona han
estat admesos al cens d’espais de cultura
responsables promogut pel Departament de
Cultura de la Generalitat. Es tracta de la
Biblioteca Carles Morató...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/el-teatre-lliure-ja-te-a-punt-tota-la-programacio-daquesta-primavera/

Vie, 12 de mar de 2021 14:27
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Teatre Lliure ja té a punt tota la programació d’aquesta primavera

Viernes, 12 de marzo de 2021

Presentació del programa de primavera 2021 del Teatre Lliure La Primavera ja és ben aprop i tots anhelem
que ens porti bons canvis. El Teatre Lliure ha presentat aquest matí els espectacles i...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1917399-el-liceu-arrela-al-raval.html

Mar,  2 de feb de 2021 02:06
Audiencia diaria: 195.787

Audiencia mensual: 2.071.054

Valor económico diario: 646,10

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El Liceu arrela al Raval

Martes,  2 de febrero de 2021
El projecte d’òpera comunitari pretén trencar
les parets de vidre entre el teatre líric i les 40
nacionalitats que conviuen al barri on està
implantat des del 1847 El llibret s’ha
transformat amb...
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Cope
https://www.cope.es/emisoras/illes-balears/baleares/mallorca/noticias/apropa-cultura-aterriza-baleares-20210118_1093318

Lun, 18 de ene de 2021 18:59
Audiencia diaria: 129.220

Audiencia mensual: 1.366.902

Valor económico diario: 542,72

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Apropa Cultura aterriza en Baleares

Lunes, 18 de enero de 2021
La entidad promueve el derecho de todas las
personas de acceder a la programación
cultural a través de una red inclusiva que une
programadores culturales y entidades
sociales Este 2021 Apropa...
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Diario de Mallorca
https://www.diariodemallorca.es/cultura/2021/01/16/apropa-cultura-apuesta-colectivos-vulnerables-28799963.html

Sáb, 16 de ene de 2021 01:57
Audiencia diaria: 23.502

Audiencia mensual: 248.607

Valor económico diario: 70,51

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Apropa Cultura, una apuesta por los colectivos vulnerables

Sábado, 16 de enero de 2021
La red inclusiva llega a Balears con el fin de
promover actividades culturales a un precio
reducido Europa Press Noticia guardada en
tu perfil CaixaForum es uno de los centros
que se ha unido a la...
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Mallorcactual.com
https://mallorcactual.com/art/24983/apropa-cultura-aterra-als-equipaments-culturals-del-consell

Vie, 15 de ene de 2021 13:08
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Apropa Cultura aterra als equipaments culturals del Consell

Viernes, 15 de enero de 2021
L’entitat promou el dret de totes les persones
d’accedir a la programació cultural a través
d’una xarxa inclusiva que uneix programadors
culturals i entitats socials. Aquest 2021
APROPA CULTURA...
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