dossier de premsa
temporada apropa cultura 20/21
dedicada a la salut mental

per la transformació social
a través de la cultura
ens comprometem amb l’accés
universal a la cultura per fomentar
la inclusió social i garantir la dignitat
de totes les persones
Per què?
Perquè creiem que la cultura és una experiència transformadora de la persona i la societat.

Com ho fem?
Connectem entitats socials amb els teatres, auditoris, museus i festivals d’arreu de
Catalunya. Els espais culturals reserven el 2 % del seu aforament de temporada a un preu
de 3 €. Els museus ofereixen visites i activitats adaptades.

A qui ens adrecem?
El programa s’adreça a entitats socials que treballen amb persones en situació de risc
d’exclusió social tant des de l’àmbit de la prevenció com de la intervenció directa:

Qui som?

•

Som una iniciativa de lleure cultural inclusiu per a les entitats socials que articula el
programa social dels equipaments culturals.
Col·laborem amb entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en
risc d’exclusió social, tant en àmbits preventius com d’intervenció directa. Els unim als
equipaments culturals amb vocació de compromís social.
A tots ells, els acompanyem en el procés de convertir la cultura en un fet habitual i rellevant
també per a les persones més vulnerables.

•

Què oferim?
••
••
••
••
••
••

Programació cultural de temporada a l’abast de tothom (3€ per persona).
Activitats participatives i visites adaptades a les necessitats de cada grup.
Sessions de presentació de la programació a cada localitat.
Assessorament personalitzat des de cada equipament.
Formacions artístiques i educatives per incorporar l’art en el dia a dia dels col·lectius.
Recursos pedagògics sobre l’aplicació de les arts en el dia a dia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persones amb discapacitat intel·lectual: centres ocupacionals, serveis de teràpia
ocupacional, residències, etc.
Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental: centres de dia,
clubs socials, serveis de rehabilitació comunitària, etc.
Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista.
Persones amb discapacitat física, auditiva o visual en situació devulnerabilitat.
Gent gran: residències, centres de dia, programes per combatre l’aïllament, programes d’inclusió social, etc.
Persones amb addiccions.
Persones en situació de privació de llibertat.
Persones immigrades, persones refugiades i persones de minories ètniques.
Persones del col·lectiu LGBTI en situació de vulnerabilitat.
Infància i adolescència: CRAES i centres oberts, etc.
Dones: víctimes de situació de violència masclista, migrades, vinculades a l’exercici de la prostitució i en situació de vulnerabilitat.
Persones sense llar.
Persones en situació de risc d’exclusió social: centres d’acollida, centres de
serveis socials, etc.

14 anys obrint portes,
facilitant l’accés a la cultura
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gaudeixen d’experiències úniques
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el dret a la cultura, una realitat

gràcies, Cultura!
text de la directora d’Apropa Cultura,
Sonia Gainza:
En aquests temps difícils hem pogut teixir noves relacions i oportunitats gràcies a la
complicitat de tots els agents, i això ens ha permès avançar en la nostra missió:
1. ELIMINANT BARRERES DAVANT LA COVID-19
Des d’Apropa Cultura volem ser inspiradores per a totes aquelles institucions, programadors
i grups que han escollit el camí cap a una cultura inclusiva. Som altaveu de les iniciatives que
han funcionat i, per tant, ens motiva poder ser un element dinamitzador i acompanyar-vos
per trobar l’energia i el convenciment a l’hora de dur-ho a terme. Ens agrada reconèixer i
donar a conèixer totes les iniciatives meravelloses que ja estan en marxa. Deixeu-me posar
alguns exemples que hem vist molt recentment durant el confinament:
- Hem descobert la importància dels continguts culturals virtuals i hem aconseguit
eliminar algunes barreres fent tallers de música en streaming o fins i tot fent que sigui el
programador cultural o l’artista qui es desplaça als centres: L’Orquestra Julià Carbonell ha
fet audicions i tallers de música a una residencia de La Seu d’Urgell, i el MNAC i el CCCB
estan fent visites a les residencies de gent gran de Barcelona, en un programa pilot “El
Museu va de visita”
- També hem pogut comprovar que durant el confinament molts educadors socials han
posat en pràctica els coneixements de les formacions artístiques que Apropa Cultura
coprodueix amb els serveis educatius dels principals equipaments de Catalunya. Ens
arribava cun correu del taller Claror de persones amb discapacitat de la Seu D’Urgell, que
ens deia que havia utilizat els recursos on line als seus centres millorant, així, la vida de les
persones mentre estaven tancades.
- I hem aconseguit unir a 20 museus de Barcelona en la iniciativa Museus agraïts perquè
aquests ofereixin l’entrada gratuïta a les seves instal·lacions a tots els treballadors/es de
l’acció social que han estat a primera línia durant la pandèmia i a les seves famílies.
2. JUNTES SOM MÉS FORTES
Definitivament hem après moltes coses en els últims mesos i d’alguna manera l’adversitat
ens ha unit. Per a mi el més important d’enguany és fer visible la força que tenim quan
estem junts. Perquè és quan sumem forces que fem millors projectes: persones de l’àmbit
de la cultura, social, educatiu i de la salut remant plegades en la mateixa direcció. Perquè
Apropa Cultura és precisament l’eina que facilita aquest treball conjunt. I també m’agrada
veure que cada vegada som més els que compartim aquesta aventura. Aquest 2020 ja
formen part d’Apropa 117 programadors culturals de 281 equipaments. Tenim presència
a 41 municipis de Catalunya i comptem amb 2.000 centres de serveis socials i de l’àmbit
de la salut registrats.

3. PER L’ACCÉS A LA CULTURA, NI UN PAS ENRERE
Són molt bones notícies, sens dubte. Però també és cert que som conscients de la delicada
situació econòmica a la qual haurem de fer front. I no podem permetre que, una altra
vegada, siguin les persones més vulnerables qui paguin aquesta crisi i perdin l’accés a la
cultura que tant ens ha costat aconseguir. Es diu ràpid, però han passat 14 anys des que
vam iniciar aquest projecte i encara queda molta feina per fer però també n’hi ha molta
de feta que cal preservar i, si cal, reinventar-nos per continuar garantint una cultura amb
accés universal. És el nostre deure com a societat. Deia l’Assumpció Malagarriga en un
vídeo d’Apropa que la cultura és la xocolata de l’ànima, doncs són aquelles persones que
més pateixen les qui hi tenen més dret. Està a les nostres mans. Fem -ho possible entre
tots i totes i no mirem el programa Apropa com una línia més de l’excel de descomptes. No
oblidem les cares i les històries que hi ha darrera i estiguem orgullosos de tot el bé que fem
quan guardem una bona butaca o un bon horari de visita o una activitat personalitzada.
4. RECONSTRUIR L’IMAGINARI DE LA SALUT MENTAL DES DE LA CULTURA
Aquesta temporada ens motiva ajudar a construir una societat més inclusiva i més empàtica
envers la salut mental. Sempre parlem dels beneficis que ens aporta la cultura, i són ben
certs i palpables, però ens agradaria també aportar-vos una altra visió i que puguem fer
una mica d’autocrítica. L’Enric Arqués, president del Fòrum Salut Mental, m’explicava com
des de la cultura s’havia estigmatitzat moltíssim la salut mental i em posava d’exemple
els arguments d’algunes òperes en què les obsessions provoquen assassinats o alguns
personatges cèlebres del cinema, o la literatura... Si hi penseu un moment us en vindran
molts d’altres al cap. L’Enric m’expressava un desig que avui també fem nostre: que la
cultura ajudi a construir un imaginari diferent entre el públic del que és la salut mental.
La cultura té el poder de generar empatia i amb una nova aproximació a aquesta realitat
podríem acostar-nos molt més al patiment d’aquestes persones en comptes d’alimentar
les pors i les etiquetes socials. I encara fent un pas més, la cultura pot i ha de transmetre
la riquesa d’aportacions que poden fer les persones des de la seva diversitat a la creació
artística.
5. COCREACIO DE PROJECTES CULTURALS AMB EL SECTOR SOCIAL I DE LA SALUT
És el moment, doncs, de cocrear conjuntament projectes culturals i socials des del
coneixement mutu. Que els programadors culturals puguin treballar colze a colze amb les
entitats i dissenyar conjuntament les activitats per donar resposta a les necessitats reals
del col•lectiu i donar sentit a aquest camí conjunt que volem recórrer. I no cal mencionar
que des de la xarxa Apropa Cultura tindreu el nostre suport i tota la col·laboració necessària.
La cultura és un reflex de la societat i és evident que volem ser una societat millor. És el
moment de fer un pas endavant i liderar el canvi.
Moltes gràcies!
Sonia Gainza

temporada apropa cultura
2020/21
dedicada al col·lectiu de salut mental
sota el lema “Lliures d’estigma”
Per què salut mental?
Al llarg de la nostra vida ens trobem amb situacions que poden desestabilitzar-nos,
angoixar-nos i portar-nos al límit de les nostres emocions. La pèrdua d’un ésser estimat,
d’una feina, patir una malaltia o canvis difícils ens poden arribar a afectar de moltes
maneres. Segons l’OMS, 1 de cada 4 persones patirem un problema de salut mental al
llarg de la vida. Tot i aquesta elevada xifra, els problemes de salut mental són encara molt
desconeguts per la societat.
Els trastorns mentals afecten les emocions, capacitat de pensament i comportament de
les persones que hi conviuen, poden ser de durada curta, de mesos, anys o fins i tot de
per vida. És indispensable que les institucions i la ciutadania prenem consciència de la
importància de la salut mental en la nostra vida diària i comunitària.
A més, la situació de la pandèmia del Covid-19 i la incertesa actual estan afectant a la salut
mental de totes i tots, i els estudis demostren que el patiment és encara més accentuat en
les persones que conviuen amb un trastorn mental.
Des d’Apropa Cultura sabem que la cultura té un paper imprescindible i necessari en els
processos de recuperació de Salut Mental, així com en la seva prevenció. Volem que els
espais culturals siguin espais lliures d’estigma, lliures de prejudicis i d’eiquetes tòxiques,
espais que promoguin una vida saludable i reforcin els lligams comunitaris. És important
destacar que el col•lectiu de salut mental, a través d’entitats, centres socials i associacions
és un dels que més utilitzen el programa Apropa Cultura per a les seves sortides culturals.
La cultura és l’aliment de l’ànima, una companya en els moments més difícils, una font de
vitalitat i energia per recuperar el projecte de vida. Durant la temporada 20/21 aportarem
el nostre gra de sorra en la promoció de la salut mental i la lluita contra l’estigma a través
de la cultura.
Els 3 grans eixos de la temporada són els següents:
Visualitza el vídeo promocional de la temporada “Lliures d’estigma” al nostre canal de
YouTube aquí // Realitzat amb la col·laboració de l’entitat Activament, el Museu Picasso, el
Teatre Romea (Grup Focus) i el Palau de la Música Catalana.

temporada apropa cultura
2020/21
1. Acte Apropa Cultura 2020

L’Acte Anual Apropa Cultura té lloc el dilluns 26 d’octubre al CaixaForum Barcelona, conduït
pel periodista Xavier Graset i protagonitzat per totes les persones, entitats socials i
equipaments culturals que fan possible Apropa Cultura. Com a novetat l’acte es retransmet
en streaming perquè el pugui seguir més gent. A més, comptem amb l’artista Clara Peya
sobre l’escenari.

2. Jornada d’accessibilitat i diversitat

Cultura i Salut Mental | Lliures d’Estigma, dilluns 23 de novembre al Monestir de Pedralbes.
Jornada de formació adreçada a professionals d’equipaments culturals i d’entitats socials.
Què tenen a veure la salut mental i la cultura? Quines oportunitats ofereix la cultura a
les persones que conviuen amb un trastorn mental? Sabem que la cultura no és només
necessària, sinó imprescindible en les nostres vides. La cultura ens ajuda a construir una
societat saludable, respectuosa i compromesa amb les persones que hi conviuen.
A la jornada escoltarem professionals de l’acció social i de la salut que treballen des
de la cultura, l’art i la comunitat. Comptarem amb la participació de professionals de
museus creadors i creadores de projectes i programes culturals de la mà d’entitats de
socials de Salut Mental. També participaran persones que conviuen amb patiment mental
compartiran les seves vivències, necessitats i desitjos en relació a la cultura. Serà una
jornada plena d’experiències personals i professionals per conèixer i entendre el col•lectiu
de Salut Mental, treballar contra l’estigma i generar noves oportunitats.
Objectius:
•
Conèixer de primera mà el col•lectiu de Salut Mental.
•
Entendre perquè la cultura és un agent actiu en la Salut Mental.
•
Aprendre de l’experiència de projectes artístics vinculats a la Salut Mental de llarga
trajectòria a Catalunya i a l’Estat.
•
Crear vincles sostenibles entre l’àmbit social i cultural.
•
Facilitar un espai de trobada, empatia i acció.

3. Activitats “Lliures d’estigma”

Amb la col•laboració de les entitats socials i els equipaments culturals, dissenyarem
un programa d’activitats amb l’objectiu de sensibilitzar en relació a la Salut Mental i la
lluita contra l’estigma. Visitarem entitats socials, assistirem a espectacles i exposicions
relacionades amb la temàtica i organitzarem formacions i jornades de Salut Mental.
Aquestes activitats s’adrecen a professionals d’equipaments culturals i de l’àmbit social. A
cada activitat crearem un grup de persones per compartir experiències vinculades a Salut
mental i cultura.

activitats “lliures d’estigma”
durant la temporada 20/21
amb la col·laboració de les entitats
socials de l’àmbit de la salut mental
i els equipaments culturals, hem
dissenyat un programa d’activitats
amb l’objectiu de donar visibilitat a la
tasca que realitzen aquestes diferents
entitats i la força de la cultura per
assolir una societat més inclusiva.
Programa dels propers mesos
•
•
•
•
•
•

el 8 al 10 d’octubre | Festival Psicurt (Festival de Curtmetratges de Salut Mental) a
Tarragona i Reus
Dissabte 10 d’octubre | Cinema Ribes de Freser, projecció de la pel·lícula “Alguien
voló sobre el nido del cuco”
Divendres 6 de novembre | Assistència a l’espectacle Suite Toc núm.6 de la
companyia Les Impuxibles al Teatre Zorrilla de Badalona. Col•loqui amb Clara Peya.
Assistirà un grup del centre Salut Mental Barcelonès Nord.
Dilluns 9 de novembre | Inici del Cicle de Xerrades 20/21 “Donar raons per a
l’esperança” en col•laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya i entitats
socials que fan servir l’Apropa Cultura.
Dilluns 23 de novembre | Jornada d’Accessibilitat i Diversitat sobre Museus i Salut
Mental al Monestir de Pedralbes
27 de novembre | Taller “Diferències?” de sensibilització sobre Salut Mental al
CaixaForum Barcelona (Festival Inclús).
Amb la col•laboració de l’Associació Arep. Un taller participatiu, vivencial i de
descoberta per a conèixer més d’aprop el món de la Salut Mental. Seguint com a
fil conductor el món del cinema, anirem identificant característiques d’alguns del
problemes més freqüents i podrem participar en dinàmiques que ajudin posar-nos en
el lloc de les persones que els pateixen per a arribar a comprendre-les millor.

El programa s’anirà ampliant amb més propostes
a la web d’Apropa Cultura a mesura que es vagin
confirmant. Comptarem amb la col•laboració de
l’Altre Festival, el Centre d’Art la Panera, entitats
socials de Salut Mental, entre moltes altres.
Informació actualitzada a www.apropacultura.cat/
ca/activitats-lliures-estigma

apropa cultura i
salut mental en xifres
el col·lectiu de la salut mental és un
dels que més ús fa de la xarxa apropa

73.924

experiències culturals
de persones del col·lectiu de la salut mental
des de 2006

14.011
1.514

experiències culturals en
sortides

de persones del col·lectiu de la salut mental
el passat 2019

24%

de reserva d’entrades
d’entre el conjunt dels col·lectius que fan
servir l’Apropa Cultura

293

centres registrats

de salut mental:
234 a Barcelona, 15 a Girona,
20 a Lleida i 24 a Tarragona

més recursos
altres vídeos d’Apropa Cultura
relacionats amb Salut Mental:

Vídeo “La Sílvia i el teatre” (veure aquí)

Vídeo Alberto Gamoneda formació Apropa sobre Atenció a Salut Mental (veure
aquí)

Vídeo “Una aproximació a la Salut Mental” Formació Apropa (veure aquí)

Vídeo promocional d’Apropa Cultura del 2017 amb Alicia, usuària de Salut
Mental i Alguer, cantant de Txarango (veure aquí)

#somApropa

Com treballa la
inclusió?

noves incorporacions
durant l’ultima temporada

Contacte de premsa
premsa@apropacultura.cat
COSMICA
Andrea Cosialls (644 93 02 66)
Sònia González A. (670 66 34 55)
Anna Aurich (699 31 38 46)
93 247 93 06 (Apropa Cultura)

APROPA CULTURA
93 247 93 06
C/ Lepant 150 Barcelona
www.apropacultura.cat
apropa@apropacultura.cat

Amb el suport de:

I la col·laboració de:

