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25 d’octubre del 2021.  Peça al TN Migdia de TV3.  

> 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.  

> 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. 
 
> Clip temporalment no disponible 
 





25 d’octubre del 2021. Peça als Informatius vespre de ràdio de La Xarxa de Comunicació Local.  

> 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


29 d’abril del 2021. Notícia al programa informatiu Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. 
 
> 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/


8 d’abril del 2021. Notícia als Serveis Informatius de Ràdio 4 (RNE).  

> A partir del minut -2:44  
> https://www.rtve.es/play/audios/serveis-informatius-radio-4/fotovoltaiques-
peatges-32-33/6155017/  

https://www.rtve.es/play/audios/serveis-informatius-radio-4/fotovoltaiques-peatges-32-33/6155017/
https://www.rtve.es/play/audios/serveis-informatius-radio-4/fotovoltaiques-peatges-32-33/6155017/
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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

26/10/21El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Pr: Diaria
Tirada: 7.733
Dif: 6.344

Pagina: 33
Secc: CULTURA    Valor: 442,67 €    Area (cm2): 83,7    Ocupac: 9,03 %    Doc: 1/1    Autor: Xavier Castillón    Num. Lec: 25376

C
od: 142062045

5 / 15



ir,

e
n-

seu
us

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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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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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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EFE Servicios
https://efs.efeservicios.com/texto/temporada-apropa-cultura-centrara-gente-mayor-dependiente/55007311346

Lun, 25 de oct de 2021 17:03
Audiencia diaria: 266.269

Audiencia mensual: 2.816.620

Valor económico diario: 6.470,33

Tipología: online

Ranking: 6

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: 5

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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