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1. context i resum



APROPA CULTURA DURANT L’ESTAT D’ALARMA/EL CONFINAMENT #culturaxlainclusió 

Apropa Cultura ha estat sempre al costat de les entitats i serveis socials per fer realitat el dret d’accés a la cultura. 
Tota la xarxa de programadors que en formen part estem convençuts i convençudes del potencial poder 
transformador de la cultura i som sensibles a que això pugui ser possible per a les persones en situació de 
vulnerabilitat. 

Com tothom, Apropa Cultura s’ha reinventat en aquest període de la pandèmia. Hem estat atentes i en contacte 
amb les entitats socials i amb els programadors culturals. Com? 

Som conscients que no es podien dur a terme sortides culturals, però amb el desig que la cultura seguis estant 
present a la vida de les persones en situació de vulnerabilitat, hem fet arribar els continguts digitals a les entitats. 
També hem treballat amb els programadors, per exemple, en la realització de missatges personalitzats de músics 
del Liceu i de l’OBC per tal que, en les llargues estones de confinament als centres residencials, els i les usuàries i 
els treballadors I treballadores poguessin sentir la companyia i el record dels músics. 

Hem recollit testimonis de persones usuàries de les entitats i les seves reaccions davant d’aquests continguts 
digitals culturals i hem realitzat di verses càpsules de vídeo que hem enviat als programadors culturals per tal que 
aquests poguessin la utilitat d’aquests missatges. 

Un altre material que hem enviat a les entitats ha estat un recull de formacions online Educa amb l’Art per a 
educadors i educadores sobre com treballar amb les arts en el dia a dia. Sabem que ha estat de gran utilitat 
especialment per als els centres residencials. Han passat molt de temps confinats amb les mateixes persones i 
necessitaven idees creatives per poder fer al centre. Gràcies als vídeos i recursos online han pogut fer sessions de 
dansa, música, arts visuals i fins i tot teatre. 

En relació a les activitats participatives que teníem programades com l’Un Matí d’Orquestra, s’ha creat un vídeo 
presentat pels musicoterapeutes de l’activitat. Consistia en una salutació personal, una cançó i una invitació a fer 
una sessió online per streaming. La resposta ha estat molt positiva i a hores d’ara ja tenim 12 sessions 
programades a residències de gent gran i de discapacitat intel·lectual. 

(segueix a la següent pàgina)

1. context i resum



En matèria formacions d’accessibilitat i diversitat, hem estat en contacte amb tots els serveis educatius dels 
museus que formen part de la xarxa Apropa Cultura i hem organitzat 3 trobades dins el cicle que hem anomenat 
Donar raons per a l’esperança. Han estat xerrades on professionals de l’acció social i representants de diferents 
col·lectius socials han explicat en primera persona com han viscut el confinament, han relatat les noves 
problemàtiques i quines eren les seves necessitats actuals en matèria de cultura. Ha estat un espai d’escolta i 
posterior reflexió per engegar nous compromisos i programes adients a la nova situació i demandes de l’àmbit 
social en l’àmbit dels museus. 

Per tal de continuar el treball en xarxa dels programadors culturals, hem mantingut entrevistes on line amb els 
principals equipaments escènics de la xarxa Apropa Cultura amb l’objectiu de treballar alineats i construir junts de 
cara a la nova normalitat. 

Hem après molt durant aquest període, que també ens ha servit per rebre missatges de les entitats socials a 
través de les xarxes socials sobre la importància que té per a aquestes l’accés inclusiu a la cultura i com s’ha fet 
pal·lès en aquests moments en els quals no podien fer sortides. Algunes d’elles han aprofitat per recordar bells 
moments a través de fotografies de les seves experiències amb Apropa. 

Alhora, l’equip Apropa Cultura hem estat treballant per millorar i preparar-nos de cara a l’inici de temporada 
vinent. A nivell de feina interna, hem aprofitar per incorporar millores de la web www.apropacultura.cat. Hem 
treballat en millorar l’usabilitat de la web i la comprensió de la pàgina principal, així com de les eines per a les 
persones que utilitzen la plataforma: millorar el tauler de programadors i de les entitats per tal d’agilitzar les seves 
gestions de les sortides, millorar els informes i, en definitiva, fer que l’experiència de gestió sigui senzilla i còmode 
conscients que és un factor important per millorar el potencial del programa. Hem treballat també en la definició i 
disseny d’unes plataformes específiques per als diferents col·lectiu socials per explicar l’Apropa Cultura en funció 
de les necessitats de cada col·lectiu, de forma que es aquests es vegin representats i s’identifiquin com a públic 
que pot i ha d’accedir a la cultura. 

Entre totes i tots, ens hem reinventat per ser fidels a la nostra missió: millorar el benestar de les persones en 
situació de vulnerabilitat a través de la cultura. Juntes, #somApropa! 

SÒNIA GAINZA, directora d’Apropa Cultura

1. context i resum

http://www.apropacultura.cat/


2. activitats informatives i educatives



Hem creat un espai a la nostra pàgina web on hem anat publicant periòdicament espectacles, concerts, 
visites i activitats per fer a distància o, en altres paraules, tota la programació cultural que els equipaments 
de la xarxa Apropa Cultura han ofert gratuïtament online. Les activitats publicades han estat triades pel 
seu potencial interès pels col·lectius socials als quals ens adrecem a través d’Apropa Cultura.  

A més de publicar-ho a la web, aquestes propostes s’han anat actualitzant I enviant cada dues setmanes 
per correu als centres i entitats socials registrades al programa.  

* https://www.apropacultura.cat/ca/cultura-casa-centre 

a. programació cultural al centre o a casa

https://www.apropacultura.cat/ca/cultura-casa-centre


Aquests dies de confinament demostren que la cultura ens alimenta l'ànima. Hem fet una selecció de 
missatges que molts i moltes artistes han gravat per acompanyar-nos i connectar-nos durant el període 
d'incertesa que vivim. Són petites càpsules de vídeo adreçades a professionals i persones usuàries de 
l’àmbit social i sanitari. 

* https://www.apropacultura.cat/ca/artistes-prop 

b. artistes de prop

Visualitzeu aquí el vídeo. 

Visualitzeu aquí el vídeo. 

https://www.apropacultura.cat/ca/artistes-prop
https://www.youtube.com/watch?v=jTh4CZIa7Os&list=PLlvlvVyf7z1-3N4-i50WJdxEjg_9VFvOX&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2N9IbGA4kLQ&list=PLm93fkbbQI-f4ogXMmzW19UZJTZzpRr97&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2N9IbGA4kLQ&list=PLm93fkbbQI-f4ogXMmzW19UZJTZzpRr97&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2N9IbGA4kLQ&list=PLm93fkbbQI-f4ogXMmzW19UZJTZzpRr97&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2N9IbGA4kLQ&list=PLm93fkbbQI-f4ogXMmzW19UZJTZzpRr97&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2N9IbGA4kLQ&list=PLm93fkbbQI-f4ogXMmzW19UZJTZzpRr97&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2N9IbGA4kLQ&list=PLm93fkbbQI-f4ogXMmzW19UZJTZzpRr97&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2N9IbGA4kLQ&list=PLm93fkbbQI-f4ogXMmzW19UZJTZzpRr97&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2N9IbGA4kLQ&list=PLm93fkbbQI-f4ogXMmzW19UZJTZzpRr97&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2N9IbGA4kLQ&list=PLm93fkbbQI-f4ogXMmzW19UZJTZzpRr97&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jTh4CZIa7Os&list=PLlvlvVyf7z1-3N4-i50WJdxEjg_9VFvOX&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jTh4CZIa7Os&list=PLlvlvVyf7z1-3N4-i50WJdxEjg_9VFvOX&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jTh4CZIa7Os&list=PLlvlvVyf7z1-3N4-i50WJdxEjg_9VFvOX&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jTh4CZIa7Os&list=PLlvlvVyf7z1-3N4-i50WJdxEjg_9VFvOX&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jTh4CZIa7Os&list=PLlvlvVyf7z1-3N4-i50WJdxEjg_9VFvOX&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jTh4CZIa7Os&list=PLlvlvVyf7z1-3N4-i50WJdxEjg_9VFvOX&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jTh4CZIa7Os&list=PLlvlvVyf7z1-3N4-i50WJdxEjg_9VFvOX&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jTh4CZIa7Os&list=PLlvlvVyf7z1-3N4-i50WJdxEjg_9VFvOX&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jTh4CZIa7Os&list=PLlvlvVyf7z1-3N4-i50WJdxEjg_9VFvOX&index=25&t=0s


Apropa Cultura va detectar la necessitat dels professionals de l’àmbit social de comptar amb eines, idees i 
recursos pràctics per treballar amb les persones dels diferents col·lectius a les quals atenen. 
Com a possible solució a aquesta necessitat, cada setmana vam fer una selecció dels millors vídeos de la 
formació Educa amb l’Art de música, teatre, dansa i arts visuals. Es van escollir exercicis pràctics on: no 
calgués el contacte físic, no fossin necessaris materials difícils d’aconseguir i fossin fàcils de replicar al 
centre o a casa. No calia tenir coneixements artístics, només seguir els passos dels vídeos.  

La selecció s’envia cada dos setmanes per correu als centres i entitats socials registrades al programa i 
també es publica a la web: 

* https://www.apropacultura.cat/ca/idees-creatives-fer-centre-casa

c. idees creatives per fer a casa o al centre

https://www.apropacultura.cat/ca/idees-creatives-fer-centre-casa


Els teatres, auditoris, museus i festivals han compartit la seva programació a través de les xarxes socials i 
de les seves pàgines web. Han estat un munt de propostes interessants però, per a molts centres i 
entitats, ha suposat una quantitat d’activitat impossible d’assimilar i entendre. Per aquesta raó, a l’Apropa 
Cultura vam engegar un servei d’assessorament per les entitats socials, els vam guiar per escollir les 
activitats i propostes més adients per als seus col·lectius i les seves necessitats.  

Fins ara, han rebut l’assessorament les següents entitats: 

‣ Hospital Universitari Mutua Terrassa 

‣ SRC Sant Andreu 

‣ Fundació JOIA 

‣ SRC Esquerra de l'Eixample 

‣ Espai Jove-Club Social Fundació Sant Pere Claver 

‣ Comisión Española de Ayuda al refugiado / CEAR-CCAR  

‣ Fundació el Maresme

d. assessorament en temps de covid19



Des de L'Auditori i Apropa Cultura no hem volgut aturar-nos i per això hem seguit fent l'activitat Un Matí 
d’Orquestra, durant aquests mesos a distància. Vam oferir aquest servei als centres socials que tenien una 
reserva per a l’activitat properament i també per als qui ja havien fet l’activitat durant la temporada 
2019/20. Ho hem adreçat a centres i entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat 
intel·lectual i amb persones amb Alzheimer i altres demències.  
Els musicoterapeutes de l’activitat, la Catherine Clancy i l’Oriol Casal, han començat a oferir sessions 
musicals en directe de fins a 60 minuts de durada. Cada sessió és preparada amb detall i en col·laboració 
amb els professionals del centre, per aconseguir un espai d’alegria, energia i de respir.  

Per explicar l’activitat s’han creat dos vídeos: Un matí d'orquestra a L'Auditori! Per a persones amb 
discapacitat intel·lectual (veure aquí) i Un matí d'orquestra de L'Auditori! Adreçat a persones amb Alzheimer 
(veure aquí). 

Fins ara, s’ha començat a organitzar aquestes sessions amb les següents entitats:

e. un matí d’orquestra a distància 

‣ Taller Jeroni de Moragas 

‣ Casa Familiar Sant Francesc d’Assis 

‣ Centre Ocupacional Ampans 

‣ Residència i CAE Can Ruti 

‣ Fundació Apip Acam

‣ Centre Ocupacional Bogatell  
(Icària Iniciatives Socials SAL) 

‣ Fundació Privada Àuria 

‣ Fundació el Maresme 

‣ Residencia Gent gran Betsan 

‣ Fundació Pere Relats

‣ Llar-residència Pedralbes 

‣ Taller ocupacional Bogatell 

‣ Residència La Trobada 

‣ Residència Les Franqueses 

‣ C.O. Bogatell

https://www.youtube.com/watch?v=ZPEFa6KzskE&list=PLwZ-bv08RLDXthFpg-1GlTtALvq7UhTZ_&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JO1FFWDpNhE&list=PLwZ-bv08RLDXthFpg-1GlTtALvq7UhTZ_


e. un matí d’orquestra a distància 

Visualitzeu aquí el vídeo. 

Visualitzeu aquí el vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPEFa6KzskE&list=PLwZ-bv08RLDXthFpg-1GlTtALvq7UhTZ_&index=2
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https://www.youtube.com/watch?v=ZPEFa6KzskE&list=PLwZ-bv08RLDXthFpg-1GlTtALvq7UhTZ_&index=2
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https://www.youtube.com/watch?v=ZPEFa6KzskE&list=PLwZ-bv08RLDXthFpg-1GlTtALvq7UhTZ_&index=2
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Hem seguit amb les formacions en accessibilitat i diversitat. Els dies 8 i 15 de juny, per exemple, vam dur 
a terme una formació al personal del Museu d’Història de Catalunya en matèria d’inclusió i atenció a 
col·lectius en situació de vulnerabilitat. Auqesta formació va comptar amb més d’una vintena d’assistents.

f. formació Apropa Cultura a distància



Aprofitant que el 18 de maig es celebrava el Dia Internacional dels Museus 2020 i que enguany el lema era 
"Museus per la igualtat: diversitat i inclusió", des d'Apropa Cultura  vam aprofitar per aportar discurs i 
material divers a la xarxa de museus que formen part de l’Apropa.  

Vam posar a la seva disposició un seguit de  recursos que es podien descarregar  i  fer servir per tal de 
treure pit del seu compromís diari i ferm amb una cultura inclusiva, accessible i diversa. Il·lustracions, 
logotips, vídeos, textos i xifres personalitzades d’assistència d’usuaris de les entitats socials.  

El feedback va ser molt bo i molts museus van aprofitar aquest dia per parlar d’una cultura inclusiva sota 
el paraigües de l’Apropa Cultura i amb els hashtags #DIM2020 i #somApropa.

g. campanya dia internacional dels museus



Actualment es plantegen molts reptes i incerteses en relació a la inclusió, l’accessibilitat i què poden fer 
els museus pels col·lectius en situació de vulnerabilitat en el nou paradigma que se’ns presenta.  

Per aquesta raó, hem fet una proposta de reunions virtuals dels museus de la xarxa Apropa Cultura. Han 
estat espais per escoltar-nos, compartir i treballar en xarxa. 

Les hem titulat Donar raons per l’esperança, construir i ser constructives i les hem preparat en 
col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya.  

Les reunions són privades i a través de la plataforma Zoom, però també les hem gravat.  

h. xerrades/trobades de museus Apropa



A les sessions hi han participat treballadors i representants dels següents museus: 

1.      CCCB 
2.      MACBA 
3.      MNAC 
4.      Fundació Joan Miró 
5.      Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 
6.      Cosmocaixa 
7.      CaixaForum Barcelona 
8.      Museu del Joguet de Figueres 
9.      Vinseum 
10.   Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
11.   Park Güell 
12.   Museu d’Història de Catalunya 
13.   Museu de Vida Rural 
14.    Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya 

h. xerrades/trobades de museus Apropa



PROGRAMA Donar raons per l’esperança, construir i ser constructives:  

· TROBADA 1- Escoltem | Conversa amb l’àmbit social  
Dimecres 27 de maig, de 17.30h a 19.30h 

Quines són les noves problemàtiques i necessitats dels col·lectius socials? Quin paper pot tenir-hi el 
museu?  
Vam comptar amb la participació de professionals de l’àmbit social que treballen amb col·lectius en 
situació de vulnerabilitat: 

‣ Carla Rigol d’Hèlia Dones 

‣ Chema Martín d’Aspace (Paràlisi cerebral i Discapacitat intel·lectual) 

‣ Roger Fe del Centre d’Acollida Assís (Sense Llar) 

‣ Griselda Ginesta i Maria Melgares de la Residència de Gent Gran Ciutat de Sabadell.  

 
Vam comptar amb l’assistència de 18 persones.

h. xerrades/trobades de museus Apropa



PROGRAMA Donar raons per l’esperança, construir i ser constructives:  

·  TROBADA 2 – Compartim | Conversa amb els museus de la xarxa Apropa Cultura  
Dimecres 3 de juny, de 17.30h a 19.30h 

Què podem fer els museus per acompanyar les entitats socials en aquest nou escenari? Quines incerteses i 
necessitats tenim? Com hem reaccionat durant el confinament, com volem que sigui la versió expandida 
del museu? 
Vam comptar amb la participació de professionals de l’àmbit social que treballen amb col·lectius en 
situació de vulnerabilitat.  

‣ Marta Cuscó, coordinadora de l’àrea de creativitat de la Fundació Catalònia. Aquests mesos ha 
estat en primera fila en una residència de persones amb discapacitat intel·lectual.  

‣ Marta Santamaria, directora d’acollida de CECAS. Ens explicarà l’experiència del centre de 
persones amb addiccions que han conviscut juntes durant el confinament. 

‣ Marta Delgadillo d’Activament, persones amb problemes de Salut Mental. 

h. xerrades/trobades de museus Apropa



PROGRAMA Donar raons per l’esperança, construir i ser constructives:  

·  TROBADA 3 – Construïm | Conversa amb els museus de la xarxa Apropa Cultura  
Dimecres 10 de juny, de 17.30h a 19.30h 

I ara què? Posada en comú de totes les propostes, necessitats i decisions relacionades amb els col·lectius 
en situació de vulnerabilitat.

h. xerrades/trobades de museus Apropa



CONCLUSIONS - HORITZÓ 2021/23 
PENSAR EN UN NOU PROGRAMA APROPA QUE RECULLI LES DEMANDES DE LES ENTITATS 

‣ Més projectes de col·laboració, co-creació a llarg termini amb algunes entitats com va ser l’exemple del 
col·lectiu Helia Dones. 

‣ El museu desplaçat, dues maneres d’entendre-ho: Una educadora es desplaça als centres per 
desenvolupar una part de l’activitat vs. El museu envia una part de l’activitat o l’activitat sencera als 
centres via: maleta, caixa, correspondència...també de manera digital en funció de les possibilitats i les 
característiques dels centres.   

‣ Donar visibilitat als centres culturals dels projectes desenvolupats en els centres socials: exposició dels 
treballs, acollir actes especials de les entitats, etc. 

‣ Cessió d’espais per conveni.  

‣ Facilitar espais per a la formació pròpia i la reunió dels educadors socials amb visita a les col·leccions. 

‣ Crear un programa específic per als educadors socials i sanitaris Tenir cura de les persones que tenen 
cura. 

‣ Facilitar que les persones grans que viuen en residències tornin a connectar amb el mon de la cultura 
acompanyats de les seves famílies. Visites intergeneracionals. 

‣ Formació dels treballadors d’atenció al públic i educadores sobre el sensellarisme.

h. xerrades/trobades de museus Apropa



CONCLUSIONS - HORITZÓ 2021/23 
PENSAR EN UN NOU PROGRAMA APROPA QUE RECULLI LES DEMANDES DE LES ENTITATS 

‣ Recollir en la construcció del nous relats dels museus, el que preocupa, interessa o és vol parlar des dels 
col·lectius socials. Co-creació de nous relats. 

‣ Es detecten necessitats en temes d’alfabetització, principalment entre els joves nouvinguts. Es podria 
pensar en desenvolupar un programa que compleixi aquesta funció com el programa de formació d’adults 
l’Art de Parlar del MNAC. 

‣ Tenir en compte la realitat de les persones per abordar el disseny de les visites tenint en compte el 
prejudicis que apareixen, les inquietuds dels col·lectius.  

‣ Els museus i els espais patrimonials llocs pel diàleg, la paraula i l’escolta. Tallers de socialització de 
capacitació social, crear espais per a la socialització. 

‣ Formació dels professionals també on-line.  

‣ Visita expandida, crear activitats per fer abans o desprès de la visita. Desplaçar-se al centre. 

‣ Els museus poden ser eines per vehicular el malestar i generar benestar. 

‣ Una de les problemàtiques detectades és la manca d’infraestructures en els centres i la bretxa digital que 
s’haurà de tenir en compte alhora de fer les propostes.   

h. xerrades/trobades de museus Apropa



3. creació de continguts específics



a. newsletters

Titular Àmbit Públic % obertura % clics data enviament 

Que l'art segueixi en 
el nostre dia a dia! Recursos formació 1 40.6 (1.159) 12.1 (343) 16 de març de 2020

Més propostes 
creatives per 
inspirar-vos!

Recursos formació 1 37.6 (1.057) 11.2 (314) 25 de març de 2020

Formació en 
diversitat i 

accessibilitat
Recursos accessibilitat 2 35.4 (48) 8.1 (11) 26 de març de 2020

La cultura també es 
pot gaudir des de 
casa o el centre!

Propostes virtuals 1 52.7 (925) 8.8 (154) 30 de març de 2020

Idees creatives per 
a cada dia Recursos de formació 1 56.4 (1029) 17.2 (313) 2 d'abril de 2020

Formació en 
diversitat i 

accessibilitat
Recursos accessibilitat 2 37.5 (51) 8.8 (12) 3 d'abril de 2020

Creativitat per 
passar el 

confinament
Recursos de formació 1 51 (880) 13.4 (231) 14 d'abril de 2020

Què faríem sense 
cultura aquests dies 

de confinament?
Propostes virtuals 1 54.1 (921) 11.6 (197) 16 d'abril de 2020

S’han preparat i enviat un total de 18 newsletters dirigides a diferents tipologies de públic depenent del seu 
contingut: a les entitats socials actives (1) que correspon a un total de 2.893 contactes i als coordinadors/
es Apropa dels equipaments (2) que correspon a un total de 137 contactes.



a. newsletters
Titular Àmbit Públic % obertura % clics data enviament 

Formació en 
diversitat i 

accessibilitat
Recursos accessibilitat 2 42.6 (58) 5.9 (8) 21 d'abril de 2020

Idees per passar el 
confinament amb 

creativitat
Recursos de formació 1 49.3 (835) 11.1 (188) 30 d'abril de 2020

La cultura ens ajuda 
a passar millor els 

dies de confinament 
Propostes virtuals 1 48.9 (803) 8.2 (134) 6 de maig de 2020

La cultura us espera 
amb els braços 

oberts
Newsletter entitats socials 1 31.7 (906) 4.4 (127) 14 de maig de 2020

Idees creatives per 
a tothom Recursos de formació 1 46.2 (795) 8.2 (141) 26 de maig de 2020

Les entitats socials 
us donen les 

gràcies! 
Newsletter agraïment 

entitats socials a cultura

contactes del 
sector cultural de la 
xarxa Apropa, tant 

equipaments, 
programadors com 

institucions

(enviada a través 
de correu  
ordinari)

(enviada a través 
de correu  
ordinari)

28 de maig de 2020

Aviat gaudirem de 
la cultura plenament Propostes virtuals 1 40.8 (677) 5.1 (85) 4 de juny de 2020

Idees per passar el 
confinament amb 

creativitat
Recursos de formació 1 49.3 (835) 11.1 (188) 30 d'abril de 2020

La cultura ens ajuda 
a passar millor els 

dies de confinament 
Propostes virtuals 1 48.9 (803) 8.2 (134) 6 de maig de 2020

La cultura us espera 
amb els braços 

oberts
Newsletter entitats socials 1 31.7 (906) 4.4 (127) 14 de maig de 2020



a. newsletters



a. newsletters



a. newsletters



a. newsletters



a. newsletters



a. newsletters



Per tal de mostrar la bona acollida de les entitats socials en relació al material que generaven els 
equipaments culturals (i que des d’Apropa vam facilitar), vam decidir posar-nos en contacte amb els 
responsables de diverses entitats i coordinar la creació d’una sèrie de vídeos on els usuaris poguessin 
enviar mostres d’agraïment als artistes i agents de la cultura.  
 
Amb tot el material rebut, es van crear fins a vuit vídeos de cada 
entitat i un de genèric a mode de resum. El resultat va ser molt 
emocionant i es va compartir tant a xarxes socials de forma pública, 
com als diferents equipaments de la xarxa Apropa de manera 
personalitzada. 

En total, hi van participar 8 entitats: 

‣ AEMBAIX (Associació d’Esclerosi Múltiple del Baix Llobregat) 

‣ HÈLIA DONES (Associació de suport a les dones que pateixen violència de 
gènere) 

‣ TRACE (Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany  
Cerebral) 

‣ SRC TERRASSA (Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa) 

‣ ACTIVAMENT (Col·lectiu Actiu de Persones amb l’Experiencia del 
Trastorn Mental) 

‣ FCSD (Fundació Catalana de Síndrome de Down) 

‣ PERE RELATS (Fundació d'assistència a les persones grans)

b. clips d’agraïment de les entitats



Visualitzeu aquí el clip genèric d’agraïment: 

b. clips d’agraïment de les entitats
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4. reaccions i resultats  
a xarxes socials



* INSTAGRAM LIVES amb presència d’Apropa Cultura als perfils de diversos equipaments i/o entitats

4. reaccions i resultats a xarxes socials



* EXEMPLES REACCIONS USUARIS

4. reaccions i resultats a xarxes socials



* REACCIONS EQUIPAMENTS

4. reaccions i resultats a xarxes socials



* REACCIONS ENTITATS SOCIALS

4. reaccions i resultats a xarxes socials



* INTERACCIÓ PERSONALITZADA AMB MUSEUS amb motiu del #DIAINTERNACIONALDELSMUSEUS

4. reaccions i resultats a xarxes socials



RESULTATS FACEBOOK

4. reaccions i resultats a xarxes socials

(dades relatives al període de l’estat d’alarma)

*en comparació als mesos previs a l’inici de la pandèmia

Exemple de rendiment de pubicacions:



RESULTATS INSTAGRAM

4. reaccions i resultats a xarxes socials

(dades relatives al període de l’estat d’alarma)

*en comparació als mesos previs a l’inici de la pandèmia



RESULTATS TWITTER

4. reaccions i resultats a xarxes socials

(dades relatives al període de l’estat d’alarma)

*en comparació als mesos previs a l’inici de la pandèmia

Resums mensuals:



5. nova web



Durant aquests mesos s’ha estat treballat la web per tal de:: 

‣  Creació de landings específiques pels diferents col·lectius Apropa que coneguin la tipologia de 
serveis que entren en l’Apropa, els beneficis pel seu col·lectiu, i els beneficis de fer-ho amb 
Apropa. 

‣  Millora de la home del web, així com creació de nous serveis al tauler de Gestió de les entitats 
socials, i al tauler dels Programadors 

‣  Disseny   del model d’adaptació de la plataforma Apropa per oferir oferta cultural a altres 
comunitats autònomes com Balears

5. nova web



5. nova web



annex



Per acabar, i a mode d’exemple, volem compartir un dels correus que hem rebut des d’una entitat social i 
que serveix per mostrar la necessitat de seguir apostant per una #culturaxlainclusió. 

Espero que vosaltres i els vostres estigueu bé, han estat (i encara ho són) dies estranys (i incerts).  
Als nostres centres d'acolliment residencial i als pisos amb suport estem bé i no hem tingut cap cas positiu. 
Tot i així hem viscut dies i situacions intenses, molt intenses. 

Per sort, la capacitat d'adaptació i de reinventar-se de les professionals (són unes autèntiques cracks), en 
unes condicions gens favorables, han fet que, per ara, ens en sortim. 
Ahir al telenotícies van fer un petit reportatge sobre el Primavera Sound i vaig recordar que l'any passat hi 
vam anar i ens va encantar; hi havia nois/es que demanaven si aquest any hi tornaríem. Jo he estat fent 
atenció directa com a suport i cobrint algun torn als centres, i molts nois i noies em preguntaven quan 
podríem tornar a algun concert o espectacle, que en tenien moltes ganes. Vaig pensar, els hi diré a la Sonia i 
la Claudia, perquè en moments com els que ens ha tocat viure, tenir present com gaudim dels espectacles 
que ens ofereix l'apropa, també ens ha ajudat; hem escoltat i ballat amb la música dels darrers concerts i 
espectacles que havíem anat. També vam rememorar el concert al Palau Sant Jordi dels Estopa amb un 
dels seus concerts per instagram. 

Quan veig l'espot de la Generalitat que diu que la Cultura també ens salvarà, penso en el paper fonamental 
que haurà de jugar (i el que ha estat jugant en tot moment des de les xarxes i les diverses i variades 
iniciatives tan suggeridores que han sorgit des de moltíssim àmbits i col·lectius) i sobretot que, sense ella, 
estarem realment perduts. 

Cuideu-vos, 

Gabriel Cañete 
Habitatge 
Fundació El Maresme

annex



#somApropa



Mariona Galter 
comunicacio@apropacultura.cat 
+34 93 247 93 06 

Còsmica (Anna Aurich i Sònia González Arcos) 
premsa@apropacultura.cat  
+34 93 301 00 39   

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

contacte de comunicació i premsa
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