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1. Presentació

Apropa Cultura: transformació
social a través de la cultura
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.

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.

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:
• 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 de
vulnerabilitat.
• 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 migrades, 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 en situació de sense llar.
• Persones en situació de risc d’exclusió social: centres d’acollida,
centres de serveis socials, etc.

“Ens comprometem amb
l’accés universal a la cultura
per fomentar la inclusió social
i garantir la dignitat
de totes les persones”
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1. Presentació

Discurs de Sònia Gainza,
directora d’Apropa Cultura:
La cultura és oxigen

Anar al teatre, assistir a un concert, visitar un museu... sovint ens pot
solucionar un mal dia. La nostra ment s’allibera, ens situem en un altre
espai i ens permet avançar. Imagineu què pot signiﬁcar això per a una
persona en situació de vulnerabilitat que viu un dia a dia dur i que, sovint,
té poques perspectives de millora. La cultura esdevé oxigen,
imprescindible per viure i seguir endavant. I no és el mateix rebre aquest
oxigen quan encara es pot respirar que quan ja estàs a punt d’ofegar-te.
És per aquest motiu que entre totes, i des d’Apropa Cultura, hem de poder
preservar i garantir que les portes dels equipaments culturals segueixin
obertes a tothom, especialment després d’aquest temps convuls que ens
ha tocat viure.
Ha sigut una temporada difícil i, malgrat i les diﬁcultats, hem tingut noves
adhesions a Apropa Cultura; s’han seguit produint centenars
d’experiències culturals (assistències a espectacles, visites a museus i
espais emblemàtics, tallers participatius als equipaments...); i, com a
novetat, enguany també hem pogut celebrar tallers als centre socials. I és
que la pandèmia ha tancat moltes portes a molts col·lectius en situació
de vulnerabilitat als quals no se’ls permetia abandonar els seus centres/
llars, però hem treballat enèrgicament per obrir-ne d’altres i per primera
vegada han sigut els equipament culturals els que s’han desplaçat als
centres per continuar oferint cultura i s’han impregnat i enriquit amb la
descoberta d’aquestes realitats.
Si ens ﬁxem amb les xifres d’assistència dels col·lectius que formen part
de l’Apropa, podem veure que n’hi ha hagut un especialment perjudicat per
la pandèmia i és per això que enguany dedicarem la temporada a les
persones grans en situació d’aïllament o dependència. Per tot el que han
hagut de patir, creiem que mereixen un homenatge.

Protegir el dret a la cultura

Però no n’hi ha prou amb homenatges. Si de veritat ens creiem que això
és rellevant i imprescindible cal que fem avançar el dret d’accés a la
cultura. Cal protegir-lo. Des d’Apropa Cultura somiem un escenari en el
qual sempre hi hagi garantit un percentatge de l’aforament accessible per
a les persones en situació de vulnerabilitat i que els canvis en les
direccions no ho posin en qüestió. Un percentatge de l’aforament global
accessible de temporada podria signiﬁcar molt per a les entitats i serveis
socials que treballen amb totes aquelles persones que han quedat al
marge, per malaltia, discapacitat o exclusió social.
Apropa Cultura és també una manera de fer i si d’alguna cosa ens sentim
orgulloses és d’haver creat ponts sòlids entre l’àmbit social, la salut i la
cultura al llarg de tots aquests anys. Ens agradaria que el nostre llegat fos
també aquesta manera de fer i que aquest punt de trobada servís per
treballar en polítiques més transversals entre departaments i
administracions per seguir avançant plegades en el camí de la cultura
inclusiva.

La diversitat, una gran aliada

Queda molta feina per fer, però a Catalunya per sort tenim una molt bona
infraestructura de federacions i entitats socials que ens poden ajudar a
construir aquests camins. Hem de millorar el present per poder construir
el futur. La diversitat existeix i no l’hem de viure com una diﬁcultat sinó
com una gran aliada que ens enriqueix. Quan obrim les portes de la
cultura comença el contacte amb els col·lectius socials, i a partir d’aquí la
possibilitat de construir projectes: que vinguin com a públic, però també
com a treballadors i treballadores dins la cultura, o com a col·laboradores,
i per suposat com a artistes.
Ens cal, entre totes, superar barreres i pors compartides començar a mirar
el món amb les ulleres de la inclusió i l’accessibilitat perquè és una mirada
més plural, més justa i més ﬁdel a la realitat, i sobretot més rica.

4

1. Presentació
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2. Temporada Apropa Cultura 2021/ 2022

Temporada Apropa dedicada a
la Gent Gran en situació de
dependència i/o aïllament
Perquè Gent Gran?
Aquest any Apropa Cultura dedica la temporada 2021/22 a la Gent Gran
en situació de dependència i/o aïllament. Arran de la pandèmia de la
COVID19, s’ha vist afectat especialment el seu accés a la cultura: les
sortides culturals de les persones grans en situació de vulnerabilitat són
de les que han registrat un descens més fort dins l’Apropa Cultura.
Una de les grans qüestions que afecta a aquestes persones és la soledat.
Ens referim a la soledat de les que viuen a les residències, o que viuen a
casa seva però són usuàries de centres de dies, de programes
d’Alzheimer o altres demències. Estar sola o sentir-se sola no és el
mateix. Com diuen els experts, la soledat ha esdevingut un problema de
salut pública i és necessari que tots els agents de la societat treballem per
tal de posar-hi solució.
El conﬁnament ens ha permès ﬁcar-nos en la pell de les persones que
porten, no mesos, sinó anys conﬁnades, i que pateixen soledat no
desitjada degut a múltiples raons. La pandèmia de la COVID19 també ha
fet evident la greu situació de les persones grans i els efectes negatius
innegables que té en elles la soledat. Per això aquest any centrem els
nostres esforços en visibilitzar aquestes persones sota el lema
#MaiSoles.
Ara que, mica en mica, sortim de la pandèmia i celebrem la tornada del
100% dels aforaments als equipaments culturals, ens toca assumir la
responsabilitat que aquestes persones es sentin acompanyades i no
quedin excloses de l’oferta cultural per culpa de la seva situació. Volem
aportar el nostre granet de sorra en ajudar a millorar la seva vida, omplir-la
d’art i alegria, a elles i a les seves cuidadores i persones imprescindibles.
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3. El Museu s’Apropa

Spot promocional de la campanya
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2. Temporada Apropa Cultura 2021/ 2022

Activitats #MaiSoles
Amb la col·laboració de les entitats socials i els equipaments culturals,
Apropa Cultura ha dissenyat un programa d’activitats amb l’objectiu de
donar visibilitat a la tasca que realitzen aquestes entitats socials i al poder
de la cultura per aconseguir una societat més inclusiva. Aquestes
activitats s'adrecen sobretot a professionals d'equipaments culturals i de
l'àmbit social.

1. Acte Anual Apropa Cultura (25 d’octubre de 2021)
Amb l’objectiu de donar a visibilitat al projecte cada any s’organitza l’Acte
Anual Apropa Cultura que, des de la temporada 2019/20, també serveix
per donar el tret de sortida a una campanya de conscienciació i activitats
sobre un col·lectiu concret de l’Apropa i el paper clau de la cultura en la
millora de la seva vida. Les últimes temporades es van dedicar a les
Dones en situació de vulnerabilitat (#TotesIncloses, 2019/20) i a la Salut
Mental (#LliuresdEstigma 2020/21), i aquesta és el torn de la Gent Gran
en situació de dependència i/o aïllament (#MaiSoles, 2020/21).
L’Acte Anual Apropa Cultura 2021 té lloc el dilluns 25 d’octubre al Teatre
Romea de Barcelona, conduït per la periodista Rosa Badia i protagonitzat
per totes les persones, entitats socials i equipaments culturals que fan
possible Apropa Cultura. Igual que l’any passat, l’acte es retransmet per
streaming (aquí).

2. Jornada 'Mai soles. Cultura i Gent gran en situació
d'aïllament o dependència’ (22 de novembre de 2021)

La Jornada d'Accessibilitat i Diversitat Apropa Cultura 2021 tindrà lloc al
Museu Picasso de Barcelona i girarà al voltant de la Gent Gran i els
Museus. L’objectiu de la jornada serà aprofundir en com la cultura i els
museus poden acompanyar i ajudar en una realitat que ja ha esdevingut
un problema de salut pública, la soledat.

A la jornada hi participaran la ﬁlòsofa Begoña Román, que reﬂexionarà
sobre la Gent Gran i el Plaer, així com amb la investigadora i professora de
psicologia Montserrat Celdrán que presentarà les principals
problemàtiques i reptes que ens trobem les persones en fer-nos grans.
A més, s’organitzarà una taula rodona en primera persona per conèixer la
importància de la cultura al llarg de tota la nostra vida i especialment a la
tercera edat. Finalment, es presentaran activitats, programes i bones
pràctiques de museus i Gent Gran a Catalunya.

3. Cicle de xerrades sobre Gent Gran

Amb la col·laboració del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC),
s’organitzaran unes xerrades online sobre diferents temàtiques
interseccionals: Gent Gran i Salut Mental, Gent Gran i Diversitat, Gent Gran
i Noves Tecnologies, Gent Gran i Gènere, Gent Gran i les persones
cuidadores.

4. Un matí d'orquestra per a persones amb Alzheimer i
altres demències

Activitat musical participativa que té lloc a L’Auditori amb l’OBC, a la seu
de l’Orquestra Simfònica del Vallès amb la mateixa OSV, a diversos teatres
de Lleida amb l’OJC de Lleida i al Teatre Auditori de Granollers amb l’OCGr.
L’activitat consisteix en una trobada amb els músics, l’assistència a un
assaig de l’orquestra i un taller de música.

5. El Museu s’Apropa

Novetat que expliquem en el següent apartat.
El programa d’activitats s’anirà ampliant i actualitzant a la web:
https://www.apropacultura.cat/ca/programa-activitats-2122-mai-soles
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2. Temporada Apropa Cultura 2021/ 2022

Xifres: Apropa Cultura i Gent Gran

44.269

12,19%

experiències culturals
de persones grans
des del 2006

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

420

3.215

centres registrats de Persones Grans:
357 de Barcelona, 23 de Girona, 24 de
Lleida i 16 de Tarragona.

experiències culturals
en 269 grups de persones grans durant
l’any 2020.
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3. El Museu s’Apropa

Novetat: El Museu s’Apropa
Una de les grans novetats d’aquesta temporada és el projecte El Museu
s’Apropa, un programa d’activitats organitzades especíﬁcament a
residències de Gent Gran pels museus de la xarxa Apropa i que neix com
a iniciativa de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Barcelona. Destinada a les persones amb demència lleu que viuen a les
residències, aquesta intervenció vol estimular i combatre l’aïllament, la
tristesa i millorar la seva salut mental.
Ha sigut arran de la pandèmia del Covid-19 que hem pres més
consciència de la quantitat de persones grans que viuen a residències i
que tenen diﬁcultats per a sortir i gaudir de la vida cultural. Per aquesta
raó, en aquest projecte són els museus, a través dels seus educadros i
educadores, els que es traslladen a les residències de gent gran per
organitzar tallers. Una estona cultural, de descoberta, de conversa i
alegria.
De moment ja en formen part 10 museus de Barcelona: el Museu
Nacional d’Art de Catalunya, el Museu Picasso, el Museu de Ciències de
Barcelona, el CCCB, el Museu Frederic Marès, el Museu d’Història de
Barcelona, el Museu Etnològic i de les Cultures del Món, el Museu del
Disseny, la Fundació Antoni Tàpies i la Fundació Suñol; I la voluntat és
que cada cop més museus d’arreu de Catalunya en formin part.

Nous reptes i horitzons
Projectes com aquest mostren el llarg camí que queda encara per
recórrer. El repte d’Apropa Cultura és seguir treballant per detectar les
necessitats reals de les persones en situació de vulnerabilitat i posar-hi
solucions per millorar les seves vides.
No es tracta només d’obrir portes, si no de traspassar-les perquè ningú es
quedi al marge.
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3. El Museu s’Apropa

Vídeo del projecte

11

4. Equipaments culturals adherits
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4. Equipaments culturals adherits
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4. Equipaments culturals adherits

Noves adhesions de la temporada:
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5. Contacte
Contacte de premsa
premsa@apropacultura.cat
Còsmica
Sònia González A. (670 66 34 55)
Anna Aurich (699 31 38 46)

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:
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#somApropa

