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1 Dades del programa
1.1 Què és Apropa Cultura
Apropa Cultura és una iniciativa que uneix equipaments culturals amb les entitats del sector social per fer
la cultura accessible. Connectem les entitats socials amb els teatres, auditoris, museus i festivals d’arreu
de Catalunya.
Som una iniciativa de lleure cultural inclusiu per a les entitats socials que articula el programa social des
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 en situació més vulnerable.

1.2 Què ofereix Apropa Cultura
Tots ens hem emocionat, hem rigut o plorat gràcies a l’art. Més enllà dels sentiments, la cultura també
ajuda a desenvolupar la creativitat, l’autodeterminació personal i la salut.
Amb el programa, més persones tenen l’oportunitat de viure la cultura, fomentant una font de felicitat molt
necessària: “La cultura m’aporta confiança, autoestima, plaer de passar-ho bé, em sento més plena: em
dóna vida.” (Sílvia Gassó, Club Social Aixec).
Espectacles, exposicions, activitats participatives i formacions:
+

Apropa Cultura ofereix un ampli ventall d’espectacles de la programació habitual de teatres i
auditoris.

+

A través del programa, museus i centres culturals proposen als col·lectius socials visites i
tallers al voltant de les seves col·leccions i exposicions. Aquestes activitats s’adapten a les
necessitats de cada grup.

+

Tota la programació s’ofereix a preus entre 0 i 3 €/persona.

+

Vetllem perquè les sortides sigui un èxit: periòdicament organitzem sessions de presentació de
la programació que s’ofereix als centres socials.

+

Organitzem formacions artístiques adreçades a professionals de l’acció social i educativa. Al
web, proporcionem recursos pedagògics en xarxa per a treballar les arts en els centres
socials.

+

Dissenyem formacions en accessibilitat i inclusió adreçades al personal dels equipaments
culturals per tal de poder oferir el millor servei possible als col·lectius socials*.

*En el moment d’elaborar aquesta memòria es preveu realitzar una Jornada d’Accessibilitat i inclusió al mes de
desembre.
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1.3 A qui s’adreça
Apropa Cultura s’adreça a entitats i centres socials que treballen amb persones amb discapacitat
intel·lectual, amb problemàtica de salut mental, discapacitat física en situació d’exclusió social, gent gran
(residències, centres de dia), en privació de llibertat, immigració (programes d’acollida i d’inclusió social),
infància i adolescència (CRAES i centres oberts), drogodependències i/o altres addiccions, dones
(violència de gènere i risc d’exclusió).

1.4 Tasques i gestions de l’oficina central
+

Difusió del programa
Promovem l’adhesió de nous equipaments culturals i ajuntaments: per tal d’acordar l’adhesió
s’estableix contacte amb directors, gerents, regidors, alcaldes,.... Seguidament realitzem
formacions específiques adreçades al personal de l’equipament per tal de donar el millor servei
possible. A més, de manera continua fem un servei d’acompanyament als equipaments culturals
per potenciar i desenvolupar el programa.
Gestionem la base de dades de més de 1.500 centres socials i treballem per ampliar el nombre.
Treballem amb federacions, agrupacions, entitats i diputacions per tal de fer-nos conèixer al
màxim de centres possibles de tots els municipis de Catalunya.
Dissenyem i produïm una campanya de comunicació anual en col·laboració amb els
equipaments culturals i entitats socials per tal de donar a conèixer el programa i reivindicar
l’accés a la cultura com a dret universal.

+ Gestió de la oferta cultural
Gestionem el web www.apropacultura.cat, mitjançant el qual dinamitzem la venda d’entrades i
vehiculem totes les reserves d’entrades a espectacles i visites a museus. Durant el 2016 hem
gestionat la reserva de gairebé 30.000 experiències culturals.
Organitzem sessions de presentació de la programació a 19 municipis per tal de donar a
conèixer totes les propostes culturals als centres socials i ajudar-los a fer la millor tria. Fem la
difusió de les presentacions entre els centres socials per tal que s’inscriguin el màxim de
persones possibles.
Vetllem per tal que els equipaments culturals ofereixin com a mínim el 2% de la seva
programació habitual a col·lectius en risc d’exclusió social. Oferim un servei continuat de suport
als més de 60 equipaments culturals en l’àmbit de gestió, informàtic i de continguts.
Promovem el disseny d’activitats artístiques adreçades a col·lectius específics.
Assessorem als equipaments culturals per tal d’adaptar les seves activitats a les necessitats de
cada col·lectiu.
+ Formació
Dissenyem i organitzem el curs Educa amb l’Art, formacions adreçades a professionals de l’acció
social i educativa que volen descobrir com utilitzar les arts en el seu dia a dia treballant amb
persones en risc d’exclusió social. Cada sessió és dissenyada per Apropa Cultura conjuntament
amb el Servei Educatiu de l’equipament cultural on s’organitza i els conferenciants escollits.
Apropa Cultura s’encarrega de la difusió i inscripcions dels assistents. Cada sessió és
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enregistrada i editada en vídeo per Apropa Cultura i publicada per ser consultada obertament. A
més, s’elabora un dossier pedagògic de cada formació.
Realitzem Jornades sobre accessibilitat i inclusió adreçades a professionals que treballen en
equipaments culturals, per tal de donar a conèixer el món social, dels diferents col·lectius, i les
seves característiques per atendre’ls millor, així com compartir experiències de projectes artístics
i socials.
Oferim als equipaments culturals la possibilitat de rebre un servei personalitzat d’assessorament
referent a activitats i adaptacions, disseny universal, per tal d’adaptar-se a les necessitats dels
col·lectius amb diversitat.

+ Coordinació de projectes artístics
Coordinem des de la seva creació el Cor Apropa Cultura, format per més de 50 professionals de
l’acció social i educativa.
Promovem la creació artística als centres i entitats socials a través del projecte Educa amb l’Art
al teu centre.
Establim vincles i ponts de diàleg entre l’àmbit cultural i el social a través del projecte Cruïlla
Apropa. Són intercanvis d’experiències entre un equipament cultural i un centre social a través
de visites a ambdós espais.

+ Col·laboració
Durant tot l’any participem a jornades i conferències per tal de donar a conèixer el programa i
promoure l’accessibilitat universal a la cultura.

1.5 Història
Apropa Cultura és una iniciativa nascuda a l’Auditori la temporada 2006/2007 sota el nom L’Auditori
Apropa amb el suport dels departaments de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, per donar resposta a l’interès i la demanda de determinats grups socials per
assistir a concerts programats pel Servei Educatiu de L’Auditori.
Aquestes peticions van resultar ser la punta de l’iceberg d’una demanda social real i creixent. L’èxit del
programa dona naixement a Apropa Cultura la temporada 2010/2011 amb la participació de L’Auditori, el
Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure i el suport de la Diputació de
Barcelona.
A partir de la temporada 2012/13 comença l’expansió territorial i nous equipaments d’arreu de Catalunya
s’adhereixen a la xarxa, i un any més tard, gràcies al suport de l’Obra Social de “la Caixa”, els museus
comencen a oferir la seva programació a l’Apropa Cultura fins arribar a la xarxa Apropa Cultura que al
novembre de 2016 està formada per més de 60 teatres, auditoris, festivals i museus.
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1.6 Departaments
L’equip Apropa Cultura gestiona el programa des de l’estructura de l’Auditori, i per tant sota la figura del
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, qui facilita uns Serveis generals que permeten la viabilitat econòmica
del programa. Al mateix temps, l’equip Apropa Cultura, dissenya i col·labora amb els projectes
socioeducatius de L’Auditori.

L’equip de professionals
+
+
+
+
+
+
+

Sonia Gainza, directora
Claudia Torner, coordinadora
Ana Luisa Basso, comunicació
Mariona Galter, administració
Núria Font, col·laboració en premsa
Catherine Clancy, col·laboració en musicoteràpia
Oriol Casals, col·laboració en musicoteràpia

Equip Apropa Cultura als Equipaments culturals
Apropa Cultura és el treball conjunt entre els diversos equipaments culturals, la coordinació es porta a
terme des de L’Auditori amb la col·laboració de les responsables de cada equipament.
Teatres i Auditoris
Montse Garcia i Xavier Burgos, L’Auditori
David Vericat i Mariona Montaña, Teatre Lliure
Jordi Sánchez, Teatre Nacional de Catalunya
Valérie Bonnotte, Mercat de les Flors
Darío Fernández i Susanna Domper, Palau de la Música Catalana
Carles Sala i Irma Coronilla, Festival Grec de Barcelona
Jaume Antich i Elisabeth Moreno, Atrium Viladecans
Sara Lladó i Gemma Canadell, Teatre L’Atlàntida de Vic
Eva Chaparro, Teatre Auditori de Granollers
Pep Tugues i Aurèlia Sebastià, Teatre-Auditori Sant Cugat
Antònia Andújar i Gabriel Sicília, Teatre Principal, Alegria i Auditori de Terrassa
Adrià Fornés i Toni Aliaga, Centre Cultural Terrassa
Marta Bisbal i Núria Muns, Ajuntament de Sabadell
Joan Oliveras, Badalona Cultura
Judit Josa, Pedagogia per l’espectacle
Anabel Rodríguez, Teatre Cal Bolet i Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès
Anna Lleó i Mercè Soler, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú
Josep Sànchez i Rafel Sànchez, Teatre Municipal de Girona i Centre Cultural la Mercè
Nerea Cudinach i Natàlia Sanchez, Auditori de Girona
Mari Àngels Buisac i Pere Puig, Sala la Planeta
Salvador Sunyer i Helena Tor, Teatre de Salt i la Temporada Alta
Mariona Prunera, Teatre Bartrina
Josep Margalef i Cristina de Anciola, Teatre Fortuny
Purificació Terrado i Meritxell Llorca, Auditori Enric Granados de Lleida
Marta Sallas i Carmen Ezequiel, Teatre de l’Escorxador de Lleida
Irene Calvis, Gran Teatre del Liceu
Ariadna Muñoz, Xesco Forn i Josep Lluís Marce, Ajuntament de L’Hospitalet.
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Marta Triviño, Grup Focus
Imma Farré, Teatre de la Llojta de Lleida
Susanna Alsina i Helena Coma, Teatre Principal i Sala el Torín d’Olot
Cristina Gonzàlez, Teatre Kursaal
David Ibáñez, Fira Mediterrània de Manresa
Àngels Rodon, Ajuntament del Vendrell

Museus i centres culturals
Tonina Cerdà i Marta Velàzquez, MACBA
Teresa Gonzàlez, Heribert Masana, MNAC
Bàrbara Roig i Pilar Urdea, CCCB
Anna Guarro i Maria Alcover, Museu Picasso
Josep Miquel del Campo i Laura Moreno, CaixaForum Barcelona
Montse Quer i Mercè Jarque, Fundació Joan Miró
Eulàlia Vilardell, Museu de la Música
Rosa Gil i Elena González, CaixaForum Girona
Maribel Tost, CaixaForum Lleida
Vanesa Ibarz, Centre d’Art la Panera
Maria Glòria Olivé, CaixaForum Tarragona
Rosana Fibla, El Born Centre de Cultura i Memòria
Lourdes Piqueras, Cosmocaixa

Amb el suport de les administracions públiques
Les administracions públiques responsables de l’acció social del país s’han involucrat des de l’inici en el
desenvolupament de L’Auditori Apropa i Apropa Cultura, donen suport econòmic i difusió del projecte:
+
+
+

Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família
i Departament de Cultura)
L’Ajuntament de Barcelona (Àrea de Drets Socials, IMD i ICUB)
Diputació de Barcelona (Àrea de Benestar Social i Cultura)

Tanmateix, els Departaments de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona
contribueixen molt directament en aquest projecte al fer possible una important aportació en espècies
posant a l’abast places d’espectacles d’aquests equipaments al preu de 3€.
El Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, que aplega 14 ciutats catalanes que treballen
conjuntament en temes culturals, continua col·laborant amb Apropa Cultura mitjançant l’aportació de
500€ per cada nova incorporació d’un ajuntament membre de la Xarxa Tranversal al programa.

A més, el programa Apropa Cultura compta amb la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” des de
l’any 2013.

Apropa Cultura | Dades del programa

9

1.7 Espais i equipaments adherits
Mapa amb les localitats i nom dels equipaments

BADALONA
Teatre Principal*, Teatre Zorrilla* i Auditori
Municipal*
BARCELONA
L’Auditori, Festival Grec, Mercat de les
Flors, Palau de la Música, Teatre Nacional
de Catalunya, Teatre Lliure
MNAC, MACBA, CCCB, Museu Picasso,
Fundació Joan Miró, CaixaForum,
Cosmocaixa*, Barcelona, Museu de la
Música, Teatre Goya, Romea, Condal,
LaVillarroel i Gran Teatre del Liceu, El Born
Centre Cultural*
VILADECANS
Atrium Viladecans
GRANOLLERS
Teatre Auditori de Granollers
Teatre de Ponent, Casa de Cultura Sant
Francesc
TERRASSA
Centre Cultural Terrassa, Teatre Principal,
Teatre Alegria i Auditori Municipal de
Terrassa

El VENDRELL
Teatre Àngel Guimerà*, Auditori
Pau Casals*, Auditori de l’Escola
Mpal. Pau Casals*.
VILANOVA i LA GELTRÚ
Teatre Principal
Auditori Eduard Toldrà
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Teatre Municipal Cal Bolet
Auditori Municipal
VIC
Teatre L’Atlàntida
MANRESA
Kursaal
Fira Mediterrània

OLOT
Teatre Principal
Sala el Torín
LLEIDA
Auditori Municipal Enric Granados
Teatre Municipal de l’Escorxador
CaixaForum
Centre d’Art la Panera
Teatre La Llotja
L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
Auditori Barradas
Teatre Joventut
SANT CUGAT
Teatre-Auditori Sant Cugat

GIRONA i SALT
Auditori de Girona
Teatre Municipal de Girona
Centre Cultural la Mercè
Sala la Planeta
Teatre de Salt
Temporada Alta
CaixaForum

REUS
Teatre Bartrina
Teatre Fortuny
TARRAGONA
CaixaForum
*Noves adhesions del 2016

SABADELL
Teatre Principal, Teatre La Faràndula
LaSala Miguel Hernández i l’Estruch
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2 Missió, valors i línies d’actuació
2.1 Missió
Oferir una plataforma col·laborativa que facilita la sinergia entre els equipaments culturals i entitats
socials per promoure la inclusió i transformació social a partir de la cultura.

2.2 Visió
Ser una plataforma de referència a nivell internacional amb majoria de capital privat.

2.3 Valors
+

Dignitat versus caritat.

+

Promoure la democratització de la cultura: el dret a la tria i a fer-ho amb antelació.

+

Donar valor a la cultura: la gratuïtat no és la solució.

+

Incentivar la participació per crear coneixement comú.

Usuaris del programa recollint les seves entrades a les taquilles del Teatre Grec de Barcelona
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2.4 Línies d’actuació
+

Fomentar l’accessibilitat d’usuaris i professionals de les entitats socials a la programació dels
equipaments culturals: com a públic o com a participant d’activitats.

Finestra única de reserves, preu accessible, sessions presencials de presentació
programació, assessorament personalitzat, visualització d’experiències/visites al web.
Formacions en accessibilitat i inclusió adreçades a educadors de museus.
Difusió d’Apropa Cultura a les trobades del tercer sector i congressos.

+

Fomentar l’ús de les arts i la cultura en el dia a dia de les entitats socials.

Formacions artístiques presencials per a educadors /recursos pràctics en xarxa / Coral
d’educadors socials /Avantatges per a educadors / Educa amb l’Art al teu centre.

+

Sensibilitzar els ciutadans vers el dret a la cultura alhora que es dona visibilitat a les accions
socioeducatives dels equipaments culturals.

Campanya anual de comunicació entorn a Apropa Cultura.

+

“Desideràtum”: Fomentar la implicació social dels equipaments culturals.

Captació de nous equipaments culturals.
Anar més enllà de l’accessibilitat pels ja participen.
Aplicar en primera persona - organització el que ja produïm en l’altre: la diversitat dins
l’organització.

Apropa Cultura | Missió, valors i línies d’actuació

12

3 Espectacles
3.1 Assistència a espectacles 2016

Equipament / Promotor

Assistència
Tarifa Mínima
(3€)

L'Auditori
Grup Focus
Gran Teatre del Liceu
Palau de la Música Catalana
Teatre Nacional de Catalunya
Teatre Lliure
CaixaForum Barcelona
Kursaal - Espai d'arts escèniques Manresa
Teatre-Auditori Sant Cugat
Mercat de les Flors
Temporada Alta
Ajuntament de Sabadell
Auditori de Girona
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
Teatre Auditori de Granollers
Fundació Joan Miró
L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona
Festival Grec de Barcelona
Atrium Viladecans
Centre Cultural Terrassa
Teatre de la Llotja de Lleida
Temporada Auditori Municipal Enric Granados
Teatre Joventut de L'Hospitalet
Teatre Municipal Girona
Teatre Bartrina
Zorrilla. Centre d'Arts Escèniques de Badalona
Teatre Cal Bolet i Auditori Mpal de Vilafranca del Penedès
Pedagogia de l’Espectacle
Teatre de Salt
Teatre Fortuny
Auditori Eduard Toldrà Vilanova i la Geltrú
CaixaForum Lleida
Eina d'Escola
Teatre Principal Vilanova i la Geltrú
Temporada Teatre Municipal de l'Escorxador
Sala La Planeta
Concert Studio
Orquestra Simfònica del Vallès
Ajuntament de Terrassa
Auditori Barradas
Ajuntament del Vendrell
Espectacles Educatius Ajuntament de Lleida
Total general

4.435
2.164
1.904
1.265
1.282
933
940
548
524
514
458
455
419
398
303
373
374
368
331
284
266
235
209
264
228
261
194
178
153
150
129
123
123
91
101
100
90
79
49
46
30
10
21.381

•

Assistència
Total
Tarifa Reduïda assistència*
1.383
134
220
487
376
84
54
35
10

82
10

10
40
65
34
10

10

18

3.062

5.818
2.298
2.124
1.752
1.658
1.017
940
602
559
524
458
455
419
398
385
383
374
368
331
284
276
275
274
264
262
261
204
178
153
150
139
123
123
109
101
100
90
79
49
46
30
10
24.443

Total d’assistents (usuaris i educadors socials).
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Assistència a espectacles per col·lectiu.
Any 2016
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3.2 La qualitat del projecte
Apropa Cultura vol ser una finestra única de reserves d’espectacles, visites i activitats culturals
pel sector social, ofereix un servei de qualitat i facilita la tasca dels educadors socials la tria, selecció,
reserva d’espectacles i activitats culturals així com la preparació de la sortida.
Per aquesta raó ofereix als centres socials:
+

Places per a la majoria d’espectacles, visites i activitats de la programació habitual de
l’equipament cultural, seleccionant aquells que siguin accessibles pel seu contingut (en el cas
dels museus s’adapten continguts a les necessitats de cada col·lectiu).

+

Localitats de primer nivell i fàcil accés.

+

Localitats a 3 € (i fins a un 10% de beques amb localitats a 1 €).

+

Assessorament i orientació als educadors dels centre per a escollir l’espectacle més adient per
a què els seus usuaris aprofitin al màxim l’experiència. Realitzem sessions de presentació de la
programació d’espectacles i museus.

+

Preparació de la sortida. Posem a l’abast dels educadors socials indicacions i materials per a
conèixer els espais així com materials pedagògics de les activitats que en disposen.

+

Recordatoris via email de l’assistència a les activitats sol·licitades.

+

Acollida personalitzada (si es requereix) per part de cada teatre o auditori.

+

Mètode d’avaluació

Es realitza el seguiment de la qualitat de les activitats mitjançant enquestes enviades per correu
electrònic. Durant el 2016 s’han respòs el 34% de les enquestes de valoració.
Als annexos trobareu un model de l’enquesta de valoració que enviem als assistents de les activitats.
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Públic assistent al Gran Teatre del Liceu

3.3 Presentacions de la programació
abans de la setmana de reserva
Per tal de facilitar la tasca als educadors dels centres socials i per fomentar la formació cultural
s’organitzen sessions de Presentació de la Programació on presentem la programació del període de la
mà dels principals programadors a cada població de les participants.
Els principals objectius d’aquestes sessions són:
+

Informar i formar als educadors a l’hora d’escollir els espectacles més adients per als seus
usuaris.

+

Proporcionar dades sobre el tipus de públic, artistes i característiques de l’espectacle escollit.

+

Ampliar la visió dels educadors sobre les diverses tipologies de les arts escèniques i les
possibilitats de relació amb els seus usuaris.

+

Transmetre la importància de preparar la sortida, per tal de gaudir al màxim de l’experiència.

+

Presentar els materials pedagògics i recursos per ajudar a la preparació.

+

Motivar als educadors per a treballar l’espectacle abans, durant i després de la sortida.

Enguany han tingut lloc 35 sessions a 15 localitats.

Presentació del espectacles de Lleida al Centre d’Art la Panera
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4 Museus
Des de l’any 2013 els museus ofereixen la seva programació als centres socials a través d’Apropa
Cultura. Comença la temporada 2016/17 amb la participació de 9 museus de la ciutat de Barcelona, 1 de
Girona, 1 de Tarragona i 2 de la ciutat de Lleida.
Els centres socials poden sol·licitar visites a exposicions i activitats participatives en qualsevol moment
de l’any, reben atenció personalitzada per part de l’equipament i a més s’organitzen dues sessions de
presentació de la programació anual per tal d’ajudar a fer la millor tria per a les sortides. Durant el 2016
s’han produït 5.616 experiències a museus de persones ateses a centres socials de Catalunya.
Els museus adherits al programa són.
A Barcelona: el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA), CaixaForum Barcelona, el Museu Picasso, la Fundació Joan Miró i el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), Cosmocaixa, El Born Centre Cultural i de Memòria i el Museu de
la Música.
A Girona i a Tarragona el CaixaForum i a Lleida el Centre d’Art la Panera i CaixaForum.

Els museus adapten les visites a les necessitats de cada col·lectiu
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4.1 Visites i activitats a museus i espais singulars. 2016

Museu
CaixaForum Barcelona

Assistències
861

Salut mental

413

Discapacitat intel·lectual

184

Drogodependències

115

Gent gran

63

Discapacitat física

54

Immigració / Persones refugiades

19

Sense llar

13

CCCB

799

Salut mental

280

Gent gran

149

Drogodependències

105

Discapacitat intel·lectual

86

Infància i juventut

83

Sense llar

36

Discapacitat física

27

Pobresa

15

Justícia

10

Dona
CosmoCaixa

8
1.123

Discapacitat intel·lectual

268

Salut mental

248

Infància i juventut

239

Drogodependències

120

Immigració / Persones refugiades

79

Dona

58

Gent gran

35

Discapacitat física

33

Sense llar

25

Pobresa

18

Fundació Joan Miró

204

Infància i juventut

65

Salut mental

46

Discapacitat intel·lectual

42

Discapacitat física

24

Drogodependències

12

Gent gran

8

Sense llar

7

Gran Teatre del Liceu
Gent gran

52
27
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Pobresa
Museu de la Música

25
693

Discapacitat intel·lectual

294

Infància i juventut

144

Salut mental

94

Gent gran

55

Pobresa

30

Discapacitat física

18

Immigració / Persones refugiades

18

Discapacitat Sensorial

18

Drogodependències

12

Justícia
Museu Nacional d'Art de
Catalunya

10
1.314

Salut mental

380

Infància i juventut

328

Discapacitat intel·lectual

178

Gent gran

168

Discapacitat física

116

Pobresa

43

Drogodependències

30

Justícia

21

Dona

20

Immigració / Persones refugiades

15

Discapacitat Sensorial

15

Museu Picasso de Barcelona

540

Gent gran

176

Salut mental

164

Discapacitat intel·lectual

53

Pobresa

46

Infància i juventut

37

Discapacitat física

28

Dona

17

Sense llar

11

Drogodependències
Palau de la Música Catalana

8
30

Immigració / Persones refugiades

20

Salut mental

10

Total general

5.616
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5 Formació
5.1 Educa amb l’Art: Formació per a professionals de l’acció
social i educativa
Apropa Cultura té un compromís amb l’educació per afavorir la presència de les arts a la vida
quotidiana de les persones i dels col·lectius.
Dins del programa es dissenya i realitza el curs Educa amb l’Art, formació en arts escèniques, música,
arts visuals i plàstiques. L’objectiu és donar eines als educadors socials per a utilitzar les arts en el dia
a dia dels seus centres amb els seus usuaris.

A qui s’adreça
El curs s’adreça a educadors socials, terapeutes, integradors, coordinadors, tècnics, monitors i
cuidadors sense coneixements específics en arts escèniques i música, que treballen a centres socials
registrats al programa Apropa Cultura.

El curs
Organitzadors, Durada i Temàtica:
El curs té una durada total de tres anys (del 2015 al 2018), sota el marc general de treballar l’individu, el
grup i la societat a partir de processos creatius explorant tècniques i estratègies. La proposta del curs
2016/17 s’adreça a El potencial creatiu del grup com a punt de partida per treballar la cohesió i
sentiment de pertinença des de les arts, per enriquir processos d’inclusió social. El tercer curs 2017/18
girarà en torn a Participar en la comunitat a través de l’Art mitjançant eines de creació que fomentin la
participació a la societat, fent un pas més enllà del jo i del grup immediat.
Els equipaments organitzadors durant la temporada 2015/16 han estat L’Auditori, el Mercat de les Flors,
el Teatre Lliure, el Museu Picasso, el CaixaForum Barcelona, el TNC, el Palau de la Música, la Fundació
Joan Miró i el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Els equipaments de la temporada 16/17 són: el Teatre
Nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors, L’Auditori, el CCCB, el Gran Teatre del Liceu, MNAC,
Fundació Miró i Teatre Lliure.
Durant l’any 2016 també han tingut sessions Educa amb l’Art a Girona, Lleida i Olot.

Educa amb l’Art a Olot, amb Cesc Gelabert com a formador
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Metodologia i Calendari
Totes les sessions treballen a partir de: marcs teòrics per facilitar la comprensió de la matèria, vivències
personals per a l’experimentació individual i metodologies pràctiques per aprendre a aplicar en els
diferents col·lectius.
Horari: dissabtes de 10 h a 14 h

Programa 2015-16: Les arts fan créixer a la persona
Data
31 d’octubre 2015
14 de novembre 2015
23 de gener 2016
20 de febrer 2016
12 de març 2016
2 d’abril 2016
14 de maig 2016
28 de maig 2016

Temàtica
Dansa i Circ
Teatre
Música
Arts plàstiques i visuals
Arts plàstiques i visuals
Teatre
Música
Arts plàstiques i visuals

Organitza
Mercat de les Flors
Teatre Lliure
L’Auditori
Museu Picasso
CaixaForum Barcelona
TNC
Palau de la Música Catalana
Fundació Miró i MNAC

Programa 2016-17: El potencial creatiu del grup
Data
22 d’octubre de 2016
19 de novembre de 2016
28 de gener de 2017
25 de febrer de 2017
18 de març de 2017
22 d’abril de 2017
6 de maig de 2017

Temàtica
Teatre
Circ
Fotografia
Música
Música
Teatre
Arts Plàstiques i Visuals

Organitza
Teatre Nacional de Catalunya
Mercat de les Flors
CCCB
L’Auditori
Gran Teatre del Liceu
Teatre Lliure
MNAC, Fundació Miró

Temàtica
Teatre
Música
Teatre

Organitza
Teatre Municipal de Girona
Auditori de Girona
Teatre Principal d’Olot

Temàtica
Teatre
Arts plàstiques i visuals

Organitza
Teatre Municipal L’Escorxador
Centre d’Art La Panera

Educa amb l’Art Girona
Data
23 de gener de 2016
12 de març de 2016
2 d’abril 2016

Educa amb l’Art Lleida
Data
31 d’octubre 2015
19 de març de 2016

Certificació universitària
Es faciliten diplomes d’extensió universitària de la Universitat Ramón Llull – Fundació Pere Tarrés pels
professionals que hagin participat al menys en un 80% de la formació anual. També es compta amb la
col·laboració del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya.
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Recursos pedagògics: dossiers i enregistraments
Totes les sessions Educa amb l’Art s’enregistren en vídeo i són editades en diferents clips que tenen
com a finalitat esdevenir un recurs útil per a totes les persones que desitgen treballar les arts en el seu
dia a dia. Els vídeos són publicats al canal de Youtube d’Apropa Cultura
(www.youtube.com/apropacultura).
A més, els formadors de cada formació elaboren un dossier pedagògic amb el resum de la sessió així
com ampliació de continguts. Els dossiers són publicats a l’apartat de Recursos del web d’Apropa Cultura
(http://apropacultura.cat/formacio-mediateca.aspx)

Llistat de vídeos Educa amb l’Art (esquerra) i de dossiers (dreta)

Vídeo resum i promocional
Enguany s’ha realitzat un vídeo per promocionar les formacions Educa amb l’Art, es tracta d’una peça de
2 minuts. Es pot visualitzar a: https://goo.gl/cVq80N
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Valoracions de les sessions

Promig de les valoracions de les sessions 2015/16
Nombre de respostes obtingudes (140)

Valoracions de l’1 al 5

Valoració de la utilitat i aplicació de les formacions
Nombre de respostes obtingudes (100)

Valoracions de l’1 al 5

Els llistats complets de les valoracions estan als annexes d’aquest document (punt 9.3).
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5.2 Educa amb l’Art al teu centre

Apropa Cultura es proposa col·laborar més estretament amb alguns dels centres socials inscrits a les
formacions Educa amb l’Art, com un pas més enllà per fer més present la música, el teatre i la dansa en
el dia a dia dels usuaris als centres socials.
L’objectiu és oferir a formació i assessorament d’arts al llarg d’un any a partir d’un equip d’experts en
música, teatre i dansa als centres que estiguin interessats en tenir un projecte artístic definit, ja sigui per
posar-ne un en marxa un o bé consolidar-ne un d’existent.
Durant la temporada 2015/16 s’han dut a terme projectes artístics als següents centres seleccionats:
Residencia i Centre de Dia de les Corts (Gent Gran) amb un projecte de Dansa, Centre Sara
(Drogodependència) amb un projecte de teatre i Centre Ocupacional la Marina Asproseat (Discapacitat
intel·lectual) amb un projecte de música.
L’equip d’assessors estar format per Eva Garcia, Queralt Prats i Ester Forment.
Aquest és un projecte possible gràcies a l’aportació econòmica del Teatre Nacional de Catalunya, que
va fer una donació al programa Apropa Cultura de la recaptació de la representació de l’obra Per
començar, sarsuela!, l’espectacle inaugural de la temporada 2014/15.

Una sessió de dansa amb usuaris de la Residència i Centre de Dia de les Corts
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5.3 Jornada d’accessibilitat i inclusió Apropa Cultura 2016
El dijous 1 de desembre va tenir lloc al Gran Teatre del Liceu la Jornada d’accessibilitat i inclusió Apropa
Cultura 2016.
Enguany, la formació va girar al voltant de la comunicació. sota el títol: Com treballar i comunicar
l’accessibilitat? Jornada d’accessibilitat comunicativa, estratègies i disseny universal.
Van assistir més de 100 professionals d’equipaments culturals i ajuntaments,
així com múltiples representants d’entitats socials.
La jornada va ser un espai de coneixement, de reflexió i d’aproximació a casos pràctics.
Es va comptar amb la participació d’Àlex Dobaño, director creatiu i fundador d’Avanti Studio i Mònica
Surís, experta en accessibilitat comunicativa i fundadora ComAccess. A la taula rodona, moderada per
Joaquim Vicente, coordinador de Museus de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’ICUB, van
participar: Antonio Espinosa, director del Vilamuseu de Vilajoiosa, i Irene Calvis, del servei de Relacions
Públiques i Responsable del Projecte Social del Gran Teatre del Liceu. A més, van intervenir
representants d’entitats de l’àmbit social: Joan Endara, tècnic de DINCAT-Plena Inclusió (Federació
Catalana d’entitats que treballen amb persones amb discapacitat intel•lectual), Domingo Reina i Fanny
Llorens d ACAPPS (Entitat per a persones amb discapacitat auditiva), Alba Mestres i Joan Bestard de
l’Assemblea per a la diversitat, Josep Pitarch de la ONCE, Manel Martí de l’Associació de Discapacitats
Visuals de Catalunya, Ariadna Miquel, tècnica d’accessibilitat del servei educatiu del MACBA, Paquita
Garcia representant de ACIC (discapacitat visual) i de la Federació Salut Mental de Catalunya.

Jornada d’accessibilitat comunicativa al Gran Teatre del Liceu
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Document lliurat als assistents i ordre del dia

Com treballar i comunicar l’accessibilitat?
Jornada d’accessibilitat comunicativa, estratègies i disseny universal
Dijous 1 de desembre | De 9h a 14h

Al Gran Teatre del Liceu

L’accessibilitat és un dret que implica fer possible la igualtat d’oportunitats entre totes les persones de la
societat. Per fer realitat aquest dret, cal que els nostres equipaments estiguin preparats per incorporar
determinades necessitats especials al disseny de l’activitat o exposició, programes de mà,
comunicacions, sistemes de venda, web....
L’accessibilitat, però, va més enllà d’adaptacions i canvis per a les persones amb necessitats especials.
Esdevé una oportunitat per oferir un millor servei també al gran públic, cada dia més divers i exigent.
Però per on es comença? Com millorar?
La societat evoluciona cap a l’envelliment i cap al respecte de la diversitat. Ens volem preparar o volem
que ens sorprenguin les lleis que ja s’estan elaborant?
La jornada d’accessibilitat serà un espai de coneixement, de reflexió i d’aproximació a casos pràctics.
S’adreça a:
El concepte d’accessibilitat és estratègic i transversal, la jornada s’adreça a professionals d’equipaments
culturals dels següents àmbits:





Responsables de Comunicació i Màrqueting
Responsables d’Exposicions i Museografia
Responsables de Programes de Públics
Directors/res

Pels continguts a reflexionar, recomanem l’assistència de vàries persones de diferents departaments del
mateix equipament cultural.
Objectius






Aplicar els principis de Disseny Universal als diferents productes de comunicació.
Conèixer i aprofundir en estratègies de comunicació per comunicar l’accessibilitat.
Entendre tots els àmbits de l’accessibilitat i la necessitat d’impregnar tota l’organització d’aquest
coneixement.
Participar i posar en comú els coneixements i experiències dels assistents i aprofitar l’experiència
d’experts per a fer consultes.
Disposar d’eines, metodologia, recursos, contactes i referències, per començar a millorar
l’accessibilitat del nostre equipament.

Inscripcions
Entrada Gratuïta (aforament limitat), prèvia inscripció AQUÍ
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Programa Jornada 1/12 al GTL Com treballar l’accessibilitat i la comunicació?

9.00h

Acreditacions.

9.10h

Inauguració i benvinguda.

9.15h

Les claus del disseny universal:
Connecta amb el 100% del teu públic real i potencial
Ens endinsarem en la comunicació i el desenvolupament de nous públics en la societat
de la diversitat. Ens aproximarem al Design For All Thinking, la metodologia que respon a
les necessitats de comunicació en el model Social de la Diversitat i desenvolupament de
nous públic ens espais culturals, turístics i de patrimoni.
La Basílica de la Sagrada família, el Vilamuseu o el Mercat de les Flors, són alguns
exemples que treballarem a la sessió.
Àlex Dobaño, director creatiu i fundador d’Avanti Studio.

11.15h

Pausa

11.45h

Taula rodona d’experiències.
Com des de la direcció d’un museu s’impregna d’accessibilitat totes les accions i
departaments?
Antonio Espinosa, director del Vilamuseu de Vilajoiosa i coautor del Manual de
accessibilidad e inclusión publicat per Ediciones TREA
Conèixer la figura del responsable d’accessibilitat en un equipament cultural: interlocutor
amb el públic de necessitats especials i aliat per fer avançar l’ organització.
Irene Calvis, servei de Relacions Públiques i Responsable del Projecte Social del Gran
Teatre del Liceu.
Modera: Joaquim Vicente, Coordinador de Museus de la Direcció de Memòria, Història i
Patrimoni de l’ICUB i coproductor amb l’IMD de l’encàrrec del Manual de Criteris per
eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l’accés als continguts recentment
publicat per l’Ajuntament de Barcelona.

12.30h

Com comuniquem l’accessibilitat?
Repensarem la comunicació de l’esdeveniment cultural des de l’accessibilitat: l’abans, el
durant i el després.
Determinarem la tipologia i necessitats de grups que hem de tenir en compte en el
disseny i comunicació de les nostres activitats, així com quins agents ens poden ajudar.
Estudiarem casos internacionals de bones pràctiques d’accions i comunicacions
d’equipaments culturals.
Mònica Surís, experta en accessibilitat comunicativa i fundadora ComAccess
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13.30h Espai de reflexió conjunta.
Preguntes, aportacions i debat amb els assistents a la Jornada i els ponents.
14h

Finalització

Tindrem una fila 0, de persones que pensem us poden interessar conèixer o contactar:
Joan Endara, tècnic de DINCAT-Plena Inclusió (Federació Catalana d’entitats que treballen amb
persones amb discapacitat intel·lectual), Domingo Reina i Fanny Llorens d ACAPPS (Entitat per a
persones amb discapacitat auditiva), Alba Mestres i Joan Bestard de l’Assemblea per a la diversitat,
Josep Pitarch de la ONCE, Manel Martí de l’Associació de Discapacitats Visuals de Catalunya, Ariadna
Miquel, tècnica d’accessibilitat del servei educatiu del MACBA, Paquita Garcia representant de ACIC
(discapacitat visual) i de la Federació Salut Mental de Catalunya.
Aquestes jornades han estat organitzades per:

Apropa Cultura

Ajuntament de Barcelona

c/ Lepant 150
08013 Barcelona
www.apropacultura.cat
apropa@apropacultura.cat

Àrea de Drets Socials
Servei de Promoció i Suport
València, 344, 1ª planta 08009 Barcelona
Tel. 93 413 28 08 www.bcn.cat/imd

Valoracions de la Jornada ( màxima puntuació = 4)

Valoracions de la utilitat de la Jornada ( màxima puntuació = 4)
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6 Activitats participatives a L’Auditori
gestionades des de l’equip d’Apropa
Cultura
6.1 Un Matí d’Orquestra a L’Auditori: Una activitat per a
persones amb discapacitat intel·lectual
El projecte
És una activitat dissenyada per a persones amb discapacitat intel·lectual. Va ser creat pel
Departament Social de L’Auditori de Barcelona, en col·laboració amb l’ Orquestra de Barcelona
i Nacional de Catalunya (OBC) i el servei educatiu de L’Auditori. Parlem d’una activitat pionera
que cerca la participació, l’atenció i la recerca de noves sensacions i emocions en aquest grup
de persones en escoltar l’orquestra i amb l’ús dels seus instruments.
Un matí d’orquestra és l’evolució de cinc anys treballant per acostar la música a grups més
vulnerables i en risc d’exclusió mitjançant el servei Apropa Cultura. Després de l’experiència de
treballar amb centres socials, es va decidir iniciar aquest nou projecte en què les persones amb
discapacitat intel·lectual poden participar activament en la comprensió i beneficiar -se del poder
de la música.

Una imatge del taller musical a l’espai 5 de L’Auditori

Resum de l’any 2016
Durant l’any 2016 un total de 644 persones han gaudit de l’experiència.
Els Centres Socials que han participat són:
Nom centre

Població

Pre-Tallers Sant Josep SCCL

Barcelona

41

Centre d'Integració social ASPACE BDN

Badalona

39

Centre Ocupacional Cordada
Centre d'estades temporals i respir per a persones amb
disminució

Barcelona

38

Barcelona

36

STO-SOI Sant Guillem - Gràcia

Barcelona

34

Centre Ocupacional GRUPDEM

Barcelona

33

Centre Ocupacional Bogatell

Barcelona

32

Centre Ocupacional Paideia

Barcelona

30

Centre de dia Bernadette

Barcelona

24

Centre Riudeperes

Calldetenes

24

Residència Montigalà

Badalona

24

Fundació Ginesta

23

Centro Ocupacional Can Serra

Sant Adrià de Besòs
Hospitalet de
Llobregat

FUNDACIÓ PRIVADA BOSCANA

Barcelona

20

Residència de gent gran Mil·lenari

Barcelona

20

Centre Pinya de Rosa

Palafolls

18

Centre Ocupacional TEB ESTACIÓ

17

STO Casa Boleda

Barcelona
Sant Feliu de
Llobregat
Hospitalet de
Llobregat

Centre Sant Medir

Sant Cugat del Vallès

15

Taller Ocupacional Ariadna

Barcelona

15

Centre Ocupacional TEB VERDUM

Barcelona

11

COINTEGRA D

Badalona

11

Aspasim (Atenció a la Discapacitat Psíquica)

Barcelona

10

Residència Llar Santa Maria

Mataró

10

Centre Ocupacional - Manlleu

Vic

9

Fundació Privada Auria

Igualada

9

Institució Montserrat Montero

Cerdanyola del Vallès

9

Institut Torremar-Adolf Goday

Vilassar de Dalt

9

Residència-Centre Ocupacional Gandhi

Torre de Claramunt

9

S.T.Ocupacional - La Garrotxa

9

Llar Can Llovera

Santa Pau
Sant Feliu de
Llobregat

Servei Teràpia Ocupacional Andrade

Barcelona

6

Residència Mas Lluí

Total

20

16
16

7

Total general
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6.2 Un Matí d’Orquestra a L’Auditori: Una activitat per a
persones amb amb malaltia d’Alzheimer
Els estudis científics ens diuen que les persones afectades per la malaltia d’Alzheimer
responen als estímuls musicals fins i tot en les fases més avançades de la malaltia. Per a
aquestes persones la música pot continuar essent una experiència viva que permet gaudir del
moment present així com connectar amb la pròpia biografia. Des d’un plantejament centrat en
la persona, la música millora la seva qualitat de vida.
A l’activitat “Un matí d’orquestra a l’Auditori” les persones afectades per l’Alzheimer i els seus
cuidadors viuen una triple experiència: coneixen dos estudiants de l’ESMUC que els ofereixen
una audició en directe, assistiran a una part de l’assaig de l’OBC i finalment experimenten ells
mateixos què és fer música amb diferents instruments.
L’activitat està dirigida a persones afectades per la malaltia d’Alzheimer en fase inicial, els seus
familiars i cuidadors, i és una oportunitat per a continuar gaudint de la música en viu després
del diagnòstic. Facilita la participació en una activitat social, compartint l’experiència, rient,
emocionant-se i experimentant la força evocadora de la música, estimulant records i connectant
amb vivències personals.

A l’activitat hi participen les persones amb malaltia d’Alzheimer
i també els seus cuidadors, educadors i acompanyants

Apropa Cultura | Activitats participatives a L’Auditori gestionades des de l’equip
d’Apropa Cultura

31

Resum de l’any 2016
Un total de 447 persones han gaudit de l’experiència.
Els Centres Socials que han participat són:
Nom centre

Població

Total

Fundació ACE
Associació de Familiars d´Alzheimer de
Barcelona (Centre de día)

Barcelona

66

Barcelona

40

Residencia Lauria

Sant Adrià de Besòs

40

Residència, Centre de Dia i Casal de Les Corts

Barcelona

29

Residència Creu Nova

Corbera de Llobregat

26

Centre de dia Granollers Centre

Granollers

23

Residència de gent gran Mil·lenari

Barcelona

21

Gestímul. Centre Estimulacio Cognitiva

Hospitalet de Llobregat

20

Residència Geriàtrica BETSAN

Santa Coloma de Gramenet

20

Residència Venero - Fundació Pere Relats

Barcelona

20

Oficina Comarcal Creu Roja Baix Penedès

Vendrell

18

Centre de Dia Neuro Amunt S.L.U.

Barcelona

16

Residència Mpal. Parc del Guinardó

Barcelona

16

Residència ERGOS-Psicogeriatria

Barcelona

15

Residència Rosa Franch

Barcelona

15

Residència Assís

Sant Quirze del Vallès

14

CENTRE DE DIA ANA RIBOT

Pallejà

13

RESIDENCIA COLONIAS EXTRANJERAS

Castelldefels

10

Residència Casal de Fàtima

Calella

9

Equipament Integral Meridiana

Barcelona

6

Residència Azurimar

Barcelona

5

Residencia De La Fe

Barcelona

5

Total general
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6.3 Et Toca a Tu

Et toca a tu és un concert participatiu en què persones que pertanyen a col·lectius vulnerables i
en risc d’exclusió comparteixen escenari amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya. La primera edició va ser al 2012, amb la participació de les entitats de Xamfrà (del
barri del Raval) i de Barris en Solfa (Badalona), al 2013 ho van fer els projectes Veus i Música
per la Integració a Nou Barris de Barcelona; i el Projecte 4cordes, de l’Escola Germanes
Bertomeu del barri Rocafonda de Mataró. Al 2014 van participar l’Orquestra de les Escoles de
l’Hospitalet i el Casal dels Infants. L’any 2015 va ser el torn dels projectes: Violins i violoncels
de l’Escola Gabriel Castellà d’Igualada, Companyia Filles de la Caritat: Los Ronderos de l’Obra
Social Santa Lluïsa de Marillac, Cor Shalom de Llar de Pau i Cor Apropa Cultura

Participants a l’Et toca a tu 2016:
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA (OBC)
Alfons Reverté, director
Orquestra Integrada, persones amb o sense discapacitat intel·lectual
Coral Pangea Clouds
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Programa de Musicoteràpia als Serveis de Rehabilitació
Comunitària del Baix Llobregat)
Amb la col.laboració de Joan Vilamala, poeta.
Et toca a tu és una activitat participativa dissenyada conjuntament des de L’Auditori Apropa i
l’OBC (Orquestra simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya) amb el suport del Servei
Educatiu de L’Auditori. La visualització del projecte és un concert participatiu programat dins la
temporada oficial de l’OBC. L’orquestra comparteix l’escenari amb entitats socials que treballen
amb la música com a eina per a la integració social.

Concert Et Toca a Tu a la Sala 1 Pau Casals
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7 2a Setmana Apropa Cultura
Amb la necessitat de comunicar el programa més enllà del món social i de donar visibilitat al
projecte global i a les accions individuals de cada equipament, Apropa Cultura, en col·laboració
amb els equipaments adherits, va iniciar la temporada 2015/16 l’acció de comunicació
anomenada Setmana Apropa Cultura.
Enguany, del 24 al 30 d’octubre de 2016, es va celebrar la 2ona Setmana Apropa Cultura,
amb l’objectiu de conscienciar la societat sobre la importància de fer accessible la cultura a
tothom. Durant aquesta setmana es van dur a terme múltiples activitats específiques.

Roda de premsa
El dilluns 24 d’octubre va tenir lloc la Roda de Premsa al Teatre Nacional de Catalunya amb la
participació de Sonia Gainza, directora del programa Apropa Cultura; Santi Vila, conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya; Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies; Laia Ortiz, tercera tinent d'alcalde de Barcelona i directora de l'Àrea de Drets Socials;
Jaume Collboni, segon tinent d'alcalde de Barcelona i director de l'Àrea d'Empresa, Cultura i
Innovació; Maite Fandos, diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i Elisa
Durán, directora General Adjunta de la Fundació Bancària "la Caixa". També van aportar els
seus testimonis dos usuaris del programa, Mercedes Veyler i Manel Sahuquillo així com
l’educadora social Cristina Benesey de Serveis Socials de Mataró.

Roda de premsa al vestíbul del Teatre Nacional de Catalunya
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Acte celebració dels 10 anys
Per commemorar els 10 anys d’Apropa Cultura es va organitzar una festa que tingué lloc a la
Sala 2 de L’Auditori de Barcelona el mateix dilluns 24 d’octubre a les 19h. Usuaris,
equipaments, artistes, entitats socials, autoritats es trobaren per reivindicar l’accés universal a
la cultura i bufar les espelmes d’un gran pastís d’aniversari.
L’acte va ser presentat pel periodista Toni Puntí i comptà amb la participació de Neus Munté,
consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laia Ortiz, tercera tinent d’alcalde i
directora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Juanjo Puigcorbé, diputat de
Cultura de la Diputació de Barcelona. També es pogué conèixer l’experiència dels usuaris i
educadors i gaudí de les actuacions del ballarí i coreògraf Cesc Gelabert, d’un quartet format
per músics de l’OBC, de la soprano Begoña Alberdi i del Cor Apropa.

Celebració del 10è aniversari d’Apropa Cultura
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Cruïlla Apropa
Entre les novetats d’aquest any, destaca l’activitat anomenada “Cruïlla Apropa” que va consistir
en un intercanvi d’experiències entre una entitat social i un equipament. L’entitat tingué
l’oportunitat de visitar un equipament d’una manera especial i després va ser el personal de
l’equipament qui va visitar el centre social per compartir-hi una activitat. D’aquesta manera,
també seran les entitats qui obriren les seves portes i van poder mostrar el seu món, els seus
valors i les seves realitats.
Els equipaments que van col·laborar en aquestes cruïlles foren la Fundació Joan Miró, el
Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, L'Atlàntida de Vic, el Museu Picasso, el Museu de la
Música, el Teatre Nacional de Catalunya, Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Sabadell. Un
total de 9 cruïlles entre equipaments culturals i centres socials.

Visita dels residents de la Residència Les Corts a les instal·lacions del Museu de la Música
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Visita del personal del Museu Picasso a la Fundació TEAS
Materials
Es van produir molt materials gràfics, audiovisuals i també continguts per a xarxes socials. Per
part dels equipaments s’ha treballat amb algunes activitats específiques per la setmana.

Xapes amb el logotip d’Apropa Cultura
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Banderoles a la ciutat de Barcelona

8 Altres projectes 2016
8.1 Political mother
80 ballarins i músics no professionals de Salt i Girona van ser els protagonistes del muntatge
Political / Mother del coreògraf britànic Hofesh Shechter. La recaptació de la taquilla es va
destinar al programa Apropa Cultura.
Es va tractar d’un espectacle ple de ritmes de percussió i d’una fisicalitat crua i honesta,
d’acord amb l’essència de la peça, el coreògraf tenia l’objectiu de plantejar nous discursos des
de l’art. L’Obra Social “la Caixa” (dins el seu programa d’Art per a la millora social) , Temporada
Alta i el Mercat de les Flors van impulsar aquest treball intensiu de creació en què s’implica la
Hofesh Shechter Company amb ballarins i músics locals no professionals.
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Una imatge de l’espectacle al Mercat de les Flors
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8.2 Revista 10 Anys Apropa Cultura

Amb motiu del 10è Aniversari s’ha editat una revista de 12 pàgines amb entrevistes als
principals agents que participen del programa: des d’usuaris a directors d’equipaments i entitats
socials.

Revistes Apropa Cultura
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8.3 Cor Apropa Cultura
Aquest cor neix l’octubre del 2014, com a resultat de l’èxit de les formacions artístiques Educa
amb l’Art adreçades a professionals de l’acció social i educativa del programa d’accessibilitat
Apropa Cultura. En realitat es tracta d’un col·lectiu amb evidents interessos comuns i
professionals, que a l’entorn del cant coral han trobat un espai pel seu propi creixement i per
compartir experiències personals i professionals. Alhora poden treure profit d’aquesta activitat
de cara al treball que fan amb els col·lectius. El Cor Apropa es troba una tarda cada mes a
L’Auditori per assajar. Des del seu inici, el director és Josep Prats.

El divendres 17 de juny va tenir lloc a la Sala 4 de L’Auditori el concert Cantar ens Apropa. Hi
van participar el Cor Apropa Cultura amb el Cor Àkan de Girona, format per persones
immigrades, de diferents nacionalitats, que viuen a Girona i rodalies. Tots ells, en situació
especialment dificultosa, troben en l’associació Àkan, d’acollida i integració d’immigració, un
refugi. El Cor Àkan, dirigit per Mariona Callís, funciona com a eina d'aprenentatge lingüístic i de
millora de la persona, alhora que dóna a conèixer els valors que mouen l'Associació Àkan i
intenta apropar el públic en la realitat de les persones immigrades. El dissabte 18 de juny va
tenir lloc el mateix concert a l’Auditori Josep Viader.

El Cor Apropa Cultura cantant amb el Cor Àkan
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9 Col·laboracions 2016
9.1 Trobada ECHO
L'European Concert Hall Organisation (ECHO) és una xarxa activa que reuneix moltes de les
principals sales de concerts a Europa per tal de promoure l'intercanvi professional, la reflexió
compartida i l'inici d'iniciatives conjuntes.
Dijous 14 d’abril Apropa Cultura va presentar el projecte als diferents directors i gerents dels
auditoris europeus que formen part de la xarxa Echo. La trobada va tenir lloc al Palau de la
Música Catalana.

9.2 Trobada Agència Catalana de Patrimoni
El divendres 15 d’abril els diferents directors i directores dels equipaments que formen part de
la xarxa de l’Agència Catalana de Patrimoni es van reunir en una jornada destinada a
l’accessibilitat i la inclusió. Van comptar amb la participació de Encarna Lago, gerent de la
xarxa museística provincial de Lugo, i Sonia Gainza, qui va exposar el programa Apropa
Cultura.

9.3 Jornada “El valor de la cultura a l’empresa i a la
societat”
La Fundació Catalunya Cultura va organitzar el 24 de maig a la Pedrera una Jornada sobre les
oportunitats de col·laboració entre l'empresa i la cultura. La directora del programa Apropa
Cultura, Sonia Gainza, va participar a la taula “El compromís social i educatiu de la cultura”
juntament amb Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària “la Caixa”, Eva
Blanco, directora de comunicació i RRPP del Centre Internacional d’HP de Barcelona i Gemma
Carbó, directora de la Càtedra Cultura i Educació UNESCO.

9.4 Cultural Base – Social Platform on Cultural Heritage
and European Identities
La xarxa Cultural Base va organitzar una jornada al voltant de la Memòria, la Inclusió i la
Creativitat a l’Hangar Barcelona de l’11 al 13 de maig. Apropa Cultura va presentar el projecte
davant als membres de la xarxa a la taula rodona sobre cultura inclusiva.
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9.5 Jornada SDE (Servei de Desenvolupament
empresarial)
El dia 13 d’octubre Apropa Cultura va presentar el funcionament del programa als assistents
del Curs d’accessibilitat als espais escènics i musicals, una formació adreçada als
responsables de gestió i tècnics dels espais escènics i musicals, del sector públic i privat. La
jornada va ser organitzada per l’SDE i la Subdirecció General de Promoció Cultural.

9.6 I Jornada Internacional: Models de gestió del
Patrimoni Cultural
La jornada pretenia compartir sobre el model de gestió patrimonial a Europa i fer una mirada
conjunta als reptes de futur. Va ser organitzada per l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
amb l’objectiu de compartir, reflexionar i debatre amb els responsables d’altres països
europeus els models de gestió. Apropa Cultura va presentar el seu projecte dins de l’àmbit de
debat Comunitats patrimonials a Catalunya.
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10 Annexes
10.1 Assistència a espectacles per centres socials 2016
Ordenat per col·lectiu i entitat segons volum de consum.

Nombre de
sortides

Nombre
d'assistències

141

1098

Assoc. Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral TRACE

7

68

Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries (ACAH)

1

15

FUNDACIÓ PRIVADA AVAN

3

37

TEMYQUE (Tengo Esclerosis Múltiple y Que)

6

74

Fundació Pere Mitjans

24

164

Pere Mitjans - CO La Marina

23

156

STO Casa Boleda

1

8

Fundació APIP-ACAM

27

134

Residència Batllòria

2

10

Residència Vigatans

25

124

Llars de l'Amistat Cheshire

20

123

Llar Can Llovera

15

83

Llar Joan Trias

2

16

Llar La Gavina

1

9

Llar Pla d'en Boet

2

15

Registrada com entitat de serveis Socials

4

91

Associació d'Esclerosi Múltiple del Baix Llobregat

4

91

C.O.G.D. Ciutat Vella S.C.C.L

11

78

Centre Ocupacional Sínia

11

78

FEDERACIO ECOM

6

60

ASSOCIACIO FAMILIARS DISMINUITS FISICS CENTRE OCUPACIONAL SINIA

6

60

FUNDACIÓ ALTHAIA

8

54

CENTRE DE DISMINÜITS FÍSICS DEL BAGES

8

54

ASPACE (Associació de la Paràlisi Cerebral)

2

39

Centre d'Integració social ASPACE BDN

2

39

AFAP (Associació de Famílies per l'Ajuda al Poliomelític)

7

36

AFAP (Associació de Famílies per l'Ajuda al Poliomelític)

7

36

ASDI (Associació Pro-Persones amb Discapacitats Físiques i Psíquiques de Sant
Cugat del Vallés)

3

28

Centre Ocupacional Edda de Carli

3

28

Centres socials, per col·lectiu i entitat
Discapacitat física
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Associació de Pacients

3

21

Fundació Ictus

3

21

HOSPITAL DE DIA MAS SABATER (FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE)

2

20

ESCLEROSI MÚLTIPLE ASSOCIACIÓ DE TARRAGONA

2

20

Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral

2

20

Programa Respir - M'Acompanyes?

1

8

Respir- Temps per tu

1

12

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

2

14

HOSPITAL DE DIA MAS SABATER

2

14

Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Serveis Socials)

1

12

GRUP ACTIVA'T, TU POTS!

1

12

MIFAS

2

10

Centre Ocupacional Riudellots

2

10

672

6361

Adells

4

64

Apadis

1

12

Associació Arteterapia Artenea

8

71

Associació Infinits Somriures

1

15

Associació Oci Inclusiu Sarau

4

27

ASSOCIACIO UNIVERS PENEDES

6

84

C.E.E Rel

1

9

CENTRE DE JARDINERIA L'HEURA, SLL

5

36

Centre de Recursos en Trastorn d el'Espectre Autista Catalunya Central

6

51

CONSORCI ST. GREGORI

10

59

Fundació Privada Auria

5

41

Fundació Tutelar Santa Clara

1

8

Pre-Tallers Sant Josep SCCL

2

41

ASPANIAS (Associació pares de persones amb retard mental)

29

316

ASPANIAS -LLARS RESIDENCIALS-

29

316

Associació l'Estel

20

293

Associació d'oci i lleure Pro Persones en risc d'exclusió social

19

283

Discapacitat intel·lectual

Associació l'Estel (Familiars)

1

10

Fundació MAP

36

275

Llar residència Fundació Map

15

114

Servei de lleure Fundació MAP

21

161

Associació ALPI

30

208

Centro Ocupacional Can Serra

1

20

Llar Alpi

29

188
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TEB Barcelona

18

207

Centre Ocupacinal TEB Barceloneta

7

75

Centre Ocupacional TEB ESTACIÓ

3

37

Centre Ocupacional TEB VERDUM

5

50

TEB Sant Andreu

3

45

TEAS

22

199

Taller Escola d'Arts Sumptuàries (TEAS)

22

199

Fundació Prodis

19

147

PRODIS-Paralisi cerebral

18

140

PRODIS-STO

1

7

Associació Sant Tomàs - Parmo

17

143

Centre Ocupacional - Manlleu

1

9

Centre Riudeperes

9

74

Club CAR

3

27

Llar Clarella - "Nadal"

2

16

Servei Respir

2

17

Diputació de Barcelona

10

139

Centre d'estades temporals i respir per a persones amb disminució

9

129

Estades Temporals i Respir Persones amb disminució psíquica

1

10

Fundació El Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica

20

138

LLAR RONDA

4

27

Llar-residència C/ Vitòria

3

22

Llar-Residència Les Sureres

2

18

Residència Llar Santa Maria

5

25

SASVI

6

46

Fundació Privada Gandhi

16

132

Residència-Centre Ocupacional Gandhi

16

132

INTEGRA

10

124

CASAL DE JOVES INTEGRA

10

124

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS

13

116

La Carena

13

116

Fundació Privada Asproseat Serveis d'Atenció Diürna

12

114

CO 1981

6

53

CO La Marina

6

61

Fundacio Privada Autisme GURU

6

111

Servei de Teràpia Ocupacional Guru

6

111

Esplai ASSA

7

104

Grup de Teatre Social

7

104

Fundacio Privada ASPROS

15

102

Residència Empresseguera

15

102
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Fundació Atendis

18

99

Centre Bauma

1

8

Taina

17

91

GERMANES HOSP.SAGRAT COR DE JESUS

11

98

Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat

11

98

FUPAR

9

98

FUPAR (CO, CET)

9

98

Grup Catalònia

13

95

Aspasur-Ripollet

1

10

Institució Montserrat Montero

2

18

Institut Torremar-Adolf Goday

1

9

Llar Jesús Farrés

3

19

Residència Joan XXIII

4

24

Residències i Llars Flor de Maig

2

15

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS

13

90

FUNDACIÓ PRIVADA BOSCANA

13

90

GRUPDEM

4

84

Centre Ocupacional GRUPDEM

2

33

Grup de lleure AF El Trencadís

2

51

APRODISA

4

80

CENTRE OCUPACIONAL SANT ADRIÀ

4

80

Fundació ASPROS

12

79

Residència Casa Nostra

12

79

ASDIVI

8

79

Espai Jove ASDIVI

1

12

Esplai ASDIVI

7

67

Associacó Dispiera

10

78

Dispiera

10

78

ASPANIN

6

76

Club Llevant

6

76

Fundació APIP-ACAM

8

72

Residència Mas Lluí

6

48

Residència Montigalà

2

24

Fundació Privada ASPRONIS

8

72

Centre Pinya de Rosa

8

72

O.S.A.S

5

71

Centre Ocupacional Cordada

5

71

Icària Iniciatives Socials S.A.L.

4

63

Centre Ocupacional Bogatell

4

63

FUNDACIÓ PRIVADA GINAC

4

63

FUNDACIÓ PRIVADA GINAC

4

63

Fundació Privada SAG

7

63

Llar Residència La Fageda

7

63
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Associació Alba

6

61

Associació Alba

6

61

Aspros

9

60

LLARS -RESIDÈNCIES URBANES LLEIDA

2

15

Residència La Coma

7

45

Oratge Associació

7

56

Associació Oratge per a persones amb discapacitat

7

56

Grup Cooperatiu TEB

5

56

TEB Vallès SCCL

5

56

Fundació Catalana Síndrome de Down

6

55

Aprofita el matí

3

28

Grups d'Amics de la FCSD

3

27

ORDE HOSPITALARIA SANT JOAN DE DÉU

6

54

CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN DE DÉU

6

54

Associació Pro-Disminuïts Físics i Psíquics de Sant Cugat del Vallès

5

52

Esplai Centre Ocupacional

5

52

Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials

5

49

Residència Tres Pins

5

49

Fundació Privada Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes

6

48

Centre de dia Bernadette

6

48

Fundacio privada Onyar la Selva

9

46

Centre Especial de Treball Onyar la Selva

9

46

Aj. de Rubí. Gestionada per Aura Salut Pública i Serveis sociosanitaris, S.L

5

45

Llar-Residència Ca n'Alzamora

5

45

Patronat Municipal Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell

1

44

STO Can Serra

1

44

CIPO, SCCL

3

42

Servei d'Acolliment Residencial

3

42

ASSA (Associació Pro-Disminuïts Psíquics Sant Adrià)

3

42

Pis Residència ASSA

3

42

Grup Ramon Noguera

5

41

Fundació Montilivi

5

41

COINTEGRA S.L.

2

36

COINTEGRA D

2

36

Associació de Pares Sant Guillem

2

34

STO-SOI Sant Guillem - Gràcia

2

34

Fundació Privada Jeroni de Moragas

5

33

Fundació Tutelar Jeroni de Moragas

5

33

Fundació Privada Tallers de Catalunya

3

32

Centre Ocupacional Tallers Badia del Vallès

3

32
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Fundació Privada Asproseat Serveis d'Acolliment Residencials

4

32

HABITATGE PLAÇA EUROPA

4

32

L'Olivera, CCSL

5

32

Llar-Residencia Can Calopa

5

32

Fundació Pere Mitjans

4

30

Servei Teràpia Ocupacional Andrade

3

22

STO Casa Boleda

1

8

Fundació Paideia

2

30

Centre Ocupacional Paideia

2

30

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

3

28

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

3

28

Fundació ELNA

3

28

FUNDACIÓ ELNA per la diversitat funcional

3

28

Fundació AMPANS

3

27

Centre Ocupacional La Colonia (Llars)

3

27

Cooperativa de Treball calandra SCCL

4

25

Fundació Privada Calandra

4

25

Junts en Acció

3

24

Associació Junts en Acció (I)

3

24

Associació Autisme amb futur

2

23

Associació Autisme amb futur

2

23

Associació Montseny-Guilleries

2

23

CO Montsoriu

2

23

ANDI DOWN SABADELL

3

23

ANDI DOWN SABADELL

3

23

Fundació Ginesta

1

23

Fundació Ginesta

1

23

Associació ESCLAT

3

22

CADES (Centre d'Atenció Diürna Especialitzada)

3

22

Associació Bit

2

22

Grups de lleure Centre Ocupacional Bogatell

2

22

Fundació CAVIGA

4

22

Centre Ocupacional CAVIGA

4

22

Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona

1

20

Servei D' Habitatge Josep Padrós

1

20

Fundació Pere Mata

2

20

Fundació Pere Mata

2

20

Fundació Privada Iris

1

19

Fundació Privada Iris (Grup Esplai)

1

19

Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa

2

18
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S.T.Ocupacional - La Garrotxa

2

18

FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL

2

18

FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL

2

18

Grandalla S.C.C.L

1

18

Grandalla

1

18

Consell Comarcal del Baix Empordà

2

18

Centre Ocupacional Tramuntana

2

18

Fundació Rubricatus

2

15

Servei Teràpia Ocupacional Inserció Sant Isidre

2

15

PARC HOSPITALARI MARTI I JULIA

1

15

RESIDENCIA ELS TIL·LERS

1

15

Associació Taller Ocupacional Ariadna

1

15

Taller Ocupacional Ariadna

1

15

Fundació Privada Sant Medir

3

15

Centre Sant Medir

3

15

Fundacio Vallparadis

1

12

Residencia disminuïts psiquics La Pineda

1

12

Associació Univers Penedès

1

12

ASSOCIACIO UNIVERS PENEDES

1

12

EULEN Serveis Socio-Sanitaris

1

12

Llar-Residència d'Esplugues de Llobregat

1

12

Associació Síndrome d'Asperger d'Osona

1

12

Associació Síndrome d'Asperger d'Osona

1

12

Fundació Privada Ilersis

2

11

Fundació Privada Ilersis

2

11

C.O.G.D. Ciutat Vella S.C.C.L

1

10

Centre Ocupacional Sínia

1

10

Fundació ASPASIM

1

10

Aspasim (Atenció a la Discapacitat Psíquica)

1

10

Apropa Cultura

1

10

PROVA APROPA - tarifa mínima

1

10

Fundació Vallparadís

1

8

Residència i Centre de dia per persones amb discapacitat intel·lectual Montserrat Betriu

1

8

Fundació SIQUE! Fundació Privada Discapacitats Intel·lectuals

1

8

Fundació SIQUE!

1

8

EDUVIC, SCCL

1

6

CRAE Kairós

1

6

Fundació Santa Teresa

1

5

Fundació Santa Teresa

1

5

Taller Jeroni de Moragas SCCL

1

4

Llars Jeroni de Moragas, S.C.C.L

1

4
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ASPACE (Associació de la Paràlisi Cerebral)

1

4

Centre d'Integració social ASPACE BDN

1

4

Discapacitat Sensorial

10

148

3

56

Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3

3

56

ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE LARINGECTOMITZATS I MUTILATS DE LA VEU DE
LLEIDA

5

50

ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE LARINGECTOMITZATS I MUTILATS DE LA VEU DE
LLEIDA

5

50

ONCE

2

42

Fundació ONCE

2

42

Dona

212

1766

Associació Solidança

42

229

Empresa Inserció Solidança Treball

42

229

Ajuntament de Badalona

5

167

CRAD / Centre de Recursos i Assessorament per a Dones

5

167

Ajuntament de Barcelona

17

162

Centre de Serveis Socials Horta

1

8

Servei Atenció Recuperació i Acollida (SARA)

16

154

Associació de Dones la Frontissa

27

146

Associació de Dones la Frontissa

27

146

associació monoparentals de sant cugat i contra violència de génere

26

140

noestasola

26

140

Intress

12

139

SAR Baix Llobregat

12

139

Ajuntament de Girona

8

129

SERVEIS SOCIALS PONT MAJOR

8

129

Ass. SC. La Cosa Nostra

11

122

Casal de Barri La COsa Nostra

11

122

Fundació Salut i Comunitat

11

114

Espai Ariadna

11

114

Associació LLIGAM

12

88

Casa d'Acollida LLIGAM

12

88

12

86

Assistència i Gestió Integral, fundació privada

4

28

Associació CULTURA TRETZE

1

13

Hèlia

7

45

Associació Comunitària Verdum

5

68

Espai Familiar de Verdum

5

68

Càritas Diocesana de Girona

7

45
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Projecte PATI (Pisos d'Acolliment Temporal per a la Inclusió)

7

45

FUNDACIÓ MARIANAO

6

35

FUNDACIÓ MARIANAO

6

35

Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

1

35

Llar de Pau, Casa de Convalescència

1

35

Mujeres Palante

4

22

Mujeres Palante

4

22

Departament d'Ensenyament

3

19

CFA GIRONA (Centre de Formació d'Adults)

3

19

Consorci de Serveis Socials de Barcelona

1

10

Casa d'Acollida per Dones

1

10

Àmbit Prevenció

1

8

Àmbit Prevenció

1

8

CARITAS

1

2

Llar Betània

1

2

Drogodependències

113

775

Fundació Salut i Comunitat

30

195

Pis Terapèutic - Fundació Salut i Comunitat

4

31

Pis Terapèutic Rubió i Ors

26

164

Associacio Rauxa

13

168

Associació Rauxa

13

168

Fundació Privada - Càritas

23

155

Centre Català de Solidaritat - CECAS - Caritas

23

155

Associació Social Forma 21

9

104

Pisos de Reinserció

9

104

Associació ATRA

11

55

CT La Coma de Monistrol de Montserrat

11

55

ATRA associació

16

34

Pis Egara

16

34

Institut GENUS

3

17

CAS Nou Barris

3

17

Fundació Ciutat i Valors

2

16

Pis Reinserció Sant Martí I

2

16

ATART (Asociación Tramontana de Ayuda y Reinserción del Toxicómano)

3

15

PIS REINSERCIÓ GIRONA

3

15

AGRUPA'T

2

11

AGRUPA'T

2

11

AMBIT PREVENCIÓ

1

5

Recursos Residencials AMBIT PREVENCIO

1

5

341

3554

29

307

Gent gran
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Fundació Tutelar Santa Clara

2

26

Germanetes de l'Assumpció

4

30

HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN MARINA

17

158

Residència Azurimar

2

17

RESIDENCIA COLONIAS EXTRANJERAS

1

10

Residencia Lauria

3

66

Ajuntament de Barcelona

18

274

Casal de gent gran Comerç

8

174

Centre de Serveis Socials Horta

1

12

Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Gran Via

1

13

Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Joan Torras

7

65

Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Via Favència II

1

10

Plataforma d'Entitats de Roquetes

18

267

Centre Ton i Guida

18

267

CLECE, S.A.

25

265

HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN CAMÍ ANTIC DE VALÈNCIA

9

79

Habitatges amb Serveis per a gent gran Can Travi

16

186

PATRONAT SANTA CREU DE LA SELVA

18

213

CENTRE JOAN SUÑER

18

213

Càritas Diocesana de Barcelona

35

184

Habitatges Tutelats Almeda

35

184

Fundació Pere Relats

16

179

Llar Residencial Associació Pere Relats

5

54

Residència Venero - Fundació Pere Relats

11

125

ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)

22

177

Habitatges amb serveis Navas II

10

72

Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Santa Caterina

12

105

Associació Compartir Experiències

3

130

Associació Compartir Experiències

3

130

IMSS (Institut Municipal de Serveis Social Ajuntament de Barcelona)

14

125

Centre de Serveis Socials Antiga Esquerra de l'Eixample

14

125

Ajuntament de Bcn

13

104

Habitatges amb serveis Navas

13

104

ICASS

6

90

Residència, Centre de Dia i Casal de Les Corts

6

90

Coordinadora d'Entitats del Poble-sec

10

78

Àrea social de la Coordinadora d'Entitats del Poble-sec- Poble-sec per a tothom

10

78

Fundació Aroa

6

71

Fundació Aroa

6

71

CONSORCI D' ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA

11

71
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CONSORCI D' ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA

11

71

Serveis Socials Guinardó

7

68

Grup Cuidadors Familiars Guinardó

7

68

Fundació ACE

3

66

Fundació ACE

3

66

Creu Roja

8

53

Creu Roja Reus

7

35

Oficina Comarcal Creu Roja Baix Penedès

1

18

Diputació de Barcelona

6

52

Gerència de Servei Residencial d'Estades Temporals i Respir

6

52

Fundació Privada

6

52

Casa Asil de Sant Andreu

6

52

Eulen Sociosanitarios

4

49

Centre de dia Granollers Centre

1

23

Residència Mpal. Parc del Guinardó

3

26

ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials)

4

47

Residència ERGOS-Psicogeriatria

4

47

Fundació Privada i Benèfica Assís

4

47

Residència Assís

4

47

Institut de Municipal de Serveis Socials

3

41

CSS Numancia Adults

3

41

Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies

2

41

Residència de gent gran Mil·lenari

2

41

Associació de Familiars d´Alzheimer de Barcelona

2

40

Associació de Familiars d´Alzheimer de Barcelona (Centre de día)

2

40

Fundació IPSS

5

40

Centre de Dia Vallirana-61

5

40

Ajuntament de Granollers

4

40

Espai Actiu Gent Gran

4

40

JARDIN RESIDENCIA PEDRALBES, S.L.

4

39

JARDIN RESIDENCIA PEDRALBES, S.L.

4

39

Grup VL

3

30

Residència i Centre de Dia Ciutat de Sabadell

3

30

Creu Roja Catalunya

3

30

Gent Gran - Creu Roja L'Hospitalet

3

30

OLODUN, S.L.

2

26

Residència Creu Nova

2

26

Asispa

3

24

Habitatges amb serveis per gent gran Bronze/Coure

3

24

Ingesan

2

22
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Habitatges amb Serveis Montnegre

2

22

Agencia de l' Habitatge de Catalunya

2

20

Habitatges amb serveis per a Gent Gran Lluís Companys

2

20

Fundació BETSAN

1

20

Residència Geriàtrica BETSAN

1

20

Fundació Santa Eulàlia

1

20

Gestímul. Centre Estimulacio Cognitiva

1

20

Ajuntament de Badalona

2

18

Residència Domènech i Montaner

2

18

Creu Roja Espanyola

2

17

CREU ROJA LA GARROTXA

2

17

Residencia De La Fe

3

16

Residencia De La Fe

3

16

Gent Gran

1

16

Centre de Dia Neuro Amunt S.L.U.

1

16

Club d'avis les Saleses

1

15

Residència Rosa Franch

1

15

MUTUAM MPS

2

14

RESIDENCIA MUTUAM MANRESA

2

14

FUNDACIO ANA RIBOT

1

13

CENTRE DE DIA ANA RIBOT

1

13

Fundació Privada Amics de la Gent Gran

1

11

Fundació Privada Amics de la Gent Gran de Granollers

1

11

Fundació Mare de Déu de Fàtima

1

9

Residència Casal de Fàtima

1

9

UTE Montnegre-Torre Júlia

1

8

Habitatges amb Serveis Torre Júlia

1

8

Ajuntament de Barcelona. Gestionat per Eulen Serveis Sociosanitaris

1

5

Residència Municipal per a Gent Gran Parc del Guinardó

1

5

Ajuntament de Canovelles

1

5

Serveis Socials Aj. Canovelles

1

5

Residencia de la tercera edad gent gran

1

5

Geros. Residencia de la tercera Edad

1

5

Immigració / Persones refugiades

52

694

Associació Àgora

23

340

EPA Verneda-Sant Martí

23

340

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

4

70

Escola Municipal de Música-Centre de les Arts

4

70

Apropem-nos

5

55

Associació de Veïns del Poblenou

5

55

CFA TRINITAT VELLA

1

50

ASSOCIACIÓ ALEF A

1

50
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Associació Salut i Família

3

45

Associació Salut i Família

3

45

2

34

Associació solidària Talitha kum -aixeca't noia-

1

10

Espai d' inclusió i formació Casc Antic

1

24

Mujeres Palante

6

34

Mujeres Palante

6

34

Departament d'Ensenyament

5

30

CFA GIRONA (Centre de Formació d'Adults)

5

30

Ajuntament de Girona

2

19

SERVEIS SOCIALS PONT MAJOR

2

19

Fundació Servei Solidari per la inclusió social

1

17

Servei Solidari - Fundació Servei Solidari

1

17

Infància i juventut

298

2872

Aldees Infantils SOS

33

263

Programa Barlovento

14

151

Programa de Jovenes

11

64

Residència Juvenil

8

48

11

186

Associació d'Arts Escèniques per a Joves

7

119

Associació Integrasons

1

40

Casa de Familia Jesús-María Trafalgar

2

12

Escola Germanes Bertomeu

1

15

Ajuntament de Barcelona

18

181

Centre de Serveis Socials Horta

12

105

CSS Besòs

6

76

L'Arc Taller de Música. Fundació Privada

6

170

Xamfrà, Centre de Música i Escena

6

170

Generalitat de Catalunya

18

124

CFA Nou Girona (Programa CRAE)

18

124

SUARA Serveis SCCL

14

94

Crae Llar Collserola

9

57

CRAE Ter

3

18

Els Químics Espai Jove

2

19

Fundació Privada Resilis

9

94

CRAE BALL DE CAVALLETS

9

94

FUNDACIÓN ADSIS

3

93

Programa d'Inserció i Formació ADSIS

3

93

EDUVIC, SCCL

16

89

CRAE Kairós

16

89

CEPS Projectes Socials

14

83

CRAE En Polzet

14

83

Nostra Senyora de la Caritat del Bon Pastor

13

82
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Centre Maria Reina

13

82

SUARA COOPERATIVA

5

82

Centre Obert Adolescents Sant Narcís

4

72

Centre Obert Infants Sant Narcís

1

10

PROGESS S.L

6

79

APC Clot- St Martí de Provençals

4

25

CASAL INFANTIL GUINARDÓ

2

54

Institut Municipal de Serveis Socials

6

64

CSS del Guinardó

4

44

CSS Numància Adolescents

2

20

Suara Serveis, SCCL

7

64

Casal de joves llops del Taga

7

64

Esplais de la Garrotxa

6

60

Esplai Diari Garbuix

6

60

Ajuntament de Canovelles

6

57

Serveis Socials Aj. Canovelles

6

57

AASS (Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat)

6

48

Espai Juvenil Joves.com

6

48

Cía.Sta.Teresa de Jesús

3

47

Centre Esclat

3

47

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Serveis Socials)

1

45

Infància i Adolescència

1

45

Intress

6

40

CRAE ELIMA

6

40

Fundació Idea

4

40

Centre d'Acolliment Coda 2

1

11

Centre d'Acolliment Petit Coda

3

29

FUNDACIÓ CARLES BLANCH

2

35

CENTRE SANT JAUME

2

35

Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María

5

32

CRAE Llar Mare Esperança

5

32

FUNDACIÓ RESILIS

3

30

CENTRE D'ACOLLIDA MAS GARRIGA

1

15

Servei de promoció de l'autonomia i emancipació

2

15

Ajuntament de Viladecans

3

30

Serveis Socials Viladecans

3

30

PROGESS SL

2

28

Espai 12@16

2

28

Serveis Socials (Ajuntament de Vilafranca del Penedès)

1

27

Projecte Adolescents i Famílies de Vilafranca

1

27

Institut Germans Maristes

3

26

Centre Obert Calidoscopi

3

26
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CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I AJUNTAMENT DE SALT

3

26

CONSORCI BENESTAR SOCIAL GIRONES SALT

3

26

Associació Educació i Lleure Ubuntu

2

25

Centre Obert Ubuntu

2

25

REIR

2

25

REIR (Recursos Educatius per la Infància en Risc)

2

25

Associació Projecte Aurora

1

23

Youth on the move

1

23

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

2

23

Centre Obert La Cabanya

2

23

Fundació Mans a les Mans

2

21

UEC Bon Port

2

21

Cuitat i Valors

4

20

Mas Pins

4

20

ASSOCIACIÓ TALMA

3

20

CRAE LES GARRIGUES

3

20

Fundació Pere Tarrés

1

20

CEIJ Gavina

1

20

Fundació Cots

4

20

Residència Juvenil Manresa

4

20

Salesians Sant Jordi PES Girona

2

20

Espai Jove

2

20

Serveis Socials (Ajuntament de Castelldefels)

1

20

Projecte Activa't (Centre Frederic Mompou)

1

20

Fundació Ciutat i Valors

4

20

Centre Acolliment Gaudí

4

20

Fundació Mª Raventós

3

18

Pis Assistit Noa / Espai Maternal Santaeulàlia

3

18

Departament de Benestar i Famíla

4

18

CRAE Llars Infantils Torre Vicens

4

18

Barcelona Espai de Supervisió

2

17

Espai BES

2

17

Càritas Diocesana de Sant Feliu

1

16

Centre materno infantil de Sant Feliu de Llobregat

1

16

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

1

15

EAIA de l'Hospitalet de Llobregat

1

15

Asociación AMPI (Músicos por la Paz y la Integración)

1

15

Asociación AMPI

1

15

Religioses del Bon Pastor

3

15

Llar Turó Blau

3

15

Fundació Comtal

1

15

UEC Comtal

1

15
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Pere Tarrés

1

15

Centre socioeducatiu Poblenou

1

15

RELIGIOSES DE JESUS MARIA

2

13

CRAE LLAR CLAUDINA

2

13

Institut de Municipal de Serveis Socials

1

12

CSS Baix Guinardó - Can Baró

1

12

Caritas Diocesana de barcelona

1

11

Servei Mater Infantil de Montserrat

1

11

Fundació Mare de Déu de Fàtima

1

10

Llar Infantil Fàtima

1

10

Caritas Diocesana Girona

2

10

Parròquia VilaRoja Caritas Diocesana de Girona

2

10

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

1

10

Centre Vilarnau

1

10

Ajuntament de Manresa

1

10

Servei de Suport i intervenció a les famílies (Manresa)

1

10

DGAIA

1

10

Residència Montserrat

1

10

IMSS Aj Barcelona

1

10

CSS Vall d'Hebron

1

10

Associació Trèvol, Educació i Acció Social

1

10

Associació Trèvol, Educació i Acció Social

1

10

Ajuntament de Centelles

1

9

Espai Jove Centelles

1

9

GENERALITAT DE CATALUNYA DGAIA

1

6

Centre d'Acolliment Nostra Senyora de la Misericòrdia

1

6

Consell de la Joventut de Barcelona

1

6

Espai Jove La Fontana

1

6

Fundació Champagnat

1

6

Centre Obert Municipal Pas a Pas

1

6

Departament d'Ensenyament

1

5

CFA GIRONA (Centre de Formació d'Adults)

1

5

Casal dels Infants per a l'acció social als barris

1

5

Casal dels Infants per a l'acció social als barris

1

5

AFEV

1

5

AFEV Barcelona

1

5

ACTUA, SCCL

1

4

CRAE Llars Torre Vicens

1

4

Justícia

13

151

Fundació Privada Pare Manel

6

80

Fundació Privada Pare Manel

6

80

Fundació Privada Taller de Músics

3

46

Taller Obert

3

46
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Departament de Justícia

2

10

Tallers Artístics de Centres Penitenciaris

2

10

1

10

coordinadora contra la marginacio de cornella de Llobregat

1

10

Generalitat de Catalunya

1

5

Centre Penitenciari de Dones de Barcelona

1

5

Malalties cròniques

21

369

Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia

17

313

Ass. Cat. Afectats de Fibromiàlgia ( FM-SFC-SQM) Seu de Sants

4

81

Ass. Catalana d' Afectats de Fibromiàlgia (FM-SFC-SQM) - Seu Eixample

4

62

ASSOC.CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA (FM-SFC-SQM) - Seu Gràcia

3

40

Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia ( FM-SFC-SQM) Seu Anoia

6

130

3

46

Associació de Fibromiàlgia de Gavà

3

46

AFA VO

1

10

Associació de Familiars de Malalts de l'Alzheimer

1

10

Pobresa

95

874

IMSS (Institut Municipal de Serveis Social Ajuntament de Barcelona)

19

275

CSS Vila de Gràcia

19

275

Fundació IRES (Fundació Institut de Reinserció Social)

12

112

Fundació IRES - Inclusió

12

112

Caritas Diocesana de barcelona

6

85

PAIDOS HOSPITALET

5

70

Paidós Sant Adrià

1

15

11

64

Associació Desocupats Actius Garrotxa 40 (ADAG40)

11

64

Ajuntament de Barcelona

5

62

CSS Besòs

2

20

SERVEIS SOCIALS SANT ANDREU

3

42

Càritas Diocesana Girona

5

50

Càritas Diocesana Girona

5

50

Associació d'Acollida el Tupí

9

45

Associació d'Acollida el Tupí

9

45

Asociacion traperos de emaús

7

35

Drapaires d'emaus

7

35

AJUNTAMENT DE LLEIDA

4

33

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ

4

33
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Ajuntament de Badalona/Generalitat

5

26

Consorci Badalona Sud

5

26

Creu Roja

3

22

Creu Roja a Osona

3

22

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

3

21

Regidoria Serveis Socials - ADULTS - Vilanova i la Geltrú

3

21

Iniciatives Solidàries

2

12

Centre d'Acolliment Temporal El Castell

2

12

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1

10

Projecte RMI

1

10

Associació de veïns de Font de la Pólvora

1

10

Associació de veïns de Font de la Pólvora

1

10

Ajuntament de Mataró

1

6

Servei de Benestar Social de Mataró

1

6

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

1

6

Centre de Serveis Socials Sant Gervasi

1

6

Salut mental

705

5183

Associació Joia

43

529

Club Social Sant Marti

43

529

Fundació Els Tres Turons

57

423

Club Social POL +

39

314

Servei Joves- Fundació els Tres Turons

18

109

AIXEC, SCCL

31

253

Club Social Aixec

31

253

ASSOCIACIO JOIA

25

245

Club Social Sants Montjuic

25

245

Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental

31

236

Servei Rehabilitació Comunitaria de Cornella

31

236

Salut Mental Sabadell

29

231

Club social La Xamba

29

231

Institut Pere Mata

37

230

Centre de Dia de Reus

12

81

Centre de dia El Vendrell

4

20

Equip Precoç del centre de salut mental de Reus

8

51

Hospital Universitari Institut Pere Mata

13

78

Suport Castellar AFMM

18

204

Club Social Suport Castellar

18

204

ActivaMent Catalunya Associació

23

188

ActivaMent Barcelona

13

108

ActivaMent Delegació Berguedà

10

80

Âmbit de Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa

21

184

Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal

21

184
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FUNDACIÓ MARIANAO

24

181

FUNDACIÓ MARIANAO

24

181

Servei Psiquiatria Hospital Sant Pau

17

171

Club - Centre de Día Pi Molist

17

171

51

170

As. d'Afectats de Discapacitat Derivada de Malaltia Mental Terraferma

10

52

Associació Oci Inclusiu Sarau

5

25

Ateneu Santcugatenc

3

20

Fundació Althaia

33

73

Parc de Salut Mar

29

151

Servei Rehabilitació Psicosocial Martí Julià

29

151

Fundacio Vidal i Barraquer

14

109

Hospital de dia d'adolescents de Badalona

1

12

Servei de Rehabilitació Comunitari de Salut Mental de Sant Andreu

13

97

Salut Mental Barcelonès Nord - Associació

19

102

Salut Mental Barcelonès Nord - Associació

19

102

Germenes hospitalaries sagrat cor

14

98

Servei de Rehabilitació Comunitari Santa Eulalia

14

98

Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Les Corts

15

98

Club Social Sarrià - St. Gervasi

15

98

Fundació CPB Salut Mental

16

96

Llar Residència Roger de Llúria

16

96

Associació l'Estel

8

96

Associació d'oci i lleure Pro Persones en risc d'exclusió social

7

81

Associació l'Estel (Familiars)

1

15

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

18

88

CENTRE DE DIA DE REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL

18

88

Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental

11

80

Hospitalització Psiquiàtrica - St. Joan de Déu

2

18

Servei de Rehabilitació Comunitària El Prat

9

62

Fundació Pere Mata

9

80

Fundació Pere Mata

7

64

Gaudim IPM - Fundació Pere Mata

2

16

Club Social Les Corts (Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Les Corts)

10

76

Club Social Les Corts

10

76

AFAMMG (Associació de familiars i afectats per malaltia mental del Garraf)

9

75

AFAMMG (Associació de familiars i afectats per malaltia mental del Garraf)

9

75
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AREP (Associació per a la rehabilitació de persones amb malaltia mental)

15

75

Club Social AREP

15

75

IAS (Institut d'Assistència Sanitària)

13

68

Centre de Dia de Salut Mental de la Garrotxa

6

33

Centre de Rehabilitació Psicosocial del Gironès-Pla de l'Estany

7

35

Sant Joan de Déu. Serveis de Salut Mental

8

62

Servei de Rehabilitació Comunitària de Viladecans

8

62

Fundació Germà Tomàs Canet

10

53

Club Social MOSAIC

10

53

Associació ATRA

7

47

Club Social del Garraf

3

15

Llar Residència Pàdua

4

32

Associació Salut Mental Ponent

7

43

Club social La Brúixola

7

43

Fundació Humanitària pel 3r i 4rt món Dr. Trueta

8

42

CET El Merma

8

42

Fundació JOIA

7

37

S.R.C. Sants-Montjuïc

7

37

PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

4

36

Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciari de Catalunya

4

36

Sant Pere Claver, Fundació Serveis Socials

4

33

Sant Pere Claver, Fundació Serveis Socials - Club Social Ments Obertes Sants-Montjuïc

4

33

Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona

6

30

Club Social d'Osona

3

16

LLAR RESIDÈNCIA DE MANLLEU

3

14

Associació EL FAR per la Salut Mental

3

30

Associació EL FAR per la Salut Mental

3

30

Intress

5

25

Llar Residència Elisenda de Montcada

5

25

Associació Sociocultural Matissos

3

24

Associació Sociocultural Matissos

3

24

Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona

4

22

Llar Residència Salut Mental Sant Roc

4

22

MUTUAM MPS

2

17

LA SARDANA

2

17

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL LA NOGUERA

2

16

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL LA NOGUERA

2

16

UTE Salut Mental Gràcia

3

15
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Club Social Gràcia

3

15

Centre de Psicoterapia de Barcelona-CPB SERVEIS DE SALUT MENTAL

1

15

Clínica Llúria

1

15

AFAMMCA (Ass. de Familiars Malalts Mentals de Catalunya)

2

15

AFAMMCA (Ass. de Familiars Malalts Mentals de Catalunya)

2

15

Fundació Lar

2

15

Club Social Portalet

2

15

Fundación hospital sant pere claver

1

10

Hospital de dia FHSPC

1

10

Fundació Hospital de Dia Nou Barris

1

10

Fundació Hospital de Dia Nou Barris

1

10

AFEMHOS (Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de l'Hospitalet)

1

8

Club Social El Roure

1

8

ACFAMES (Associació Catalana de Familiars i Malalts d'Esquizofrènia)

1

8

ACFAMES

1

8

IAS (Institut d'Assistència Sanitària de Girona)

1

7

Centre de dia en Salut Mental del Ripollès

1

7

CPB-SSM . Centre de Psicoterapia Barcelona. Serveis de Salut mental

1

6

RESIDENCIA TRES PINS

1

6

Caser Residencial

1

5

Caser Residencial Castell d'Oliana

1

5

Associació de Trastorn Bipolar de les Comarques de Tarrragona

1

5

Associació de Trastorn Bipolar de les Comarques de Tarrragona

1

5

FEMAREC, SCCL

1

5

Centre de Dia de Salut Mental i Centre Especial de Treball de Femarec

1

5

Associació Septimània

1

5

Centre de Dia Esquerre de l'Eixample

1

5

Sense llar

43

402

FUNDACIO PRIVADA ROSA ORIOL

9

108

FUNDACIO PRIVADA ROSA ORIOL

9

108

Suara Serveis, SCCL

10

83

Equipament Integral Zona Franca

10

83

Ajuntament de Barcelona

8

72

Centre d'Acolliment Residencial Can Planas

8

72
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Comunitat Filles de la Caritat

2

35

Obra Social Santa Lluisa de Marillac

2

35

Creu Roja

3

25

Equipament Nou Barris

3

25

Ajuntament de Barcelona (Serveis Socials)

4

23

Centre de Dia Poble-Sec

4

23

Fundació Arrels

1

15

Centre Obert Arrels

1

15

Centre d'acollida Assís

2

10

Centre d'acollida Assís

2

10

1

10

Fundació Privada Putxet

1

10

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

1

10

Centre d'Acollida Abraham (Vilafranca del Penedès)

1

10

CLECE

1

6

Equipament Integral Meridiana

1

6

Consorci La Sopa

1

5

Centre d'Acolliment i Serveis Socials

1

5

VIH-Sida

36

196

ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)

18

93

CAMS - ABD

18

93

Fundació Mercè Fontanilles

15

77

Pis d'acollida - Fundació Mercè Fontanilles

15

77

Càritas Diocesana de Terrassa

2

16

Centre Sara

2

16

Fundació Acollida i Esperança

1

10

Centre d'Acollida Convent dels Franciscans

1

10

2752

24.443

Total general
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10.2 Assistència a museus
i espais singulars per centres socials 2016
Ordenat per col·lectiu i entitat segons volum de consum.

Nombre de
sortides

Nombre
d'assistències

Discapacitat física

28

300

Fundació Pere Mitjans

8

89

Pere Mitjans - CO La Marina

8

89

Llars de l'Amistat Cheshire

8

68

Llar Joan Trias

4

35

Llar Can Llovera

2

14

Llar La Gavina

1

10

Llar Pla d'en Boet

1

9

(en blanco)

4

52

Assoc. Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany
Cerebral TRACE

4

52

Fundació ESTIMIA Barcelona

3

38

Centre Ocupacional Taller ESTIMIA

3

38

Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral

2

24

Programa Respir - M'Acompanyes?

2

24

FEDERACIO ECOM

1

12

ASSOCIACIO FAMILIARS DISMINUITS FISICS
CENTRE OCUPACIONAL SINIA

1

12

MIFAS

1

10

Centre Ocupacional Riudellots

1

10

C.O.G.D. Ciutat Vella S.C.C.L

1

7

Centre Ocupacional Sínia

1

7

Discapacitat intel·lectual

75

1105

Fundació Paideia

4

122

Centre Ocupacional Paideia

4

122

Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials

11

116

Residència Tres Pins

11

116

(en blanco)

5

97

INSTITUCIÓ BALMES SCCL

3

58

Associació Agrupament d'Esplai Collserola

1

31

C.E.E Rel

1

8

TEB Barcelona

8

91

TEB Sant Andreu

4

46

Centre Ocupacinal TEB Barceloneta

4

45

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS

9

76

Centre social, per col·lectiu i entitat

Apropa Cultura | Annexes

66

La Carena

6

54

CENTRE CASAL CAN RULL

3

22

ACIDH (Associació Catalana d'Integració i
Desenvolupament Humà)

3

69

Associació ACIDH

2

50

Club Social acidH

1

19

Diputació de Barcelona

3

57

3

57

4

50

3

40

CO 1981

1

10

Fundació privada el XOP

1

45

Taller Ocupacional el Xop

1

45

Associació d'Integració pro Persones Infradotades.

1

42

Club ipi

1

42

Fundació Privada MARPI

1

40

Taller Horitzó

1

40

GRUPDEM

1

34

Centre Ocupacional GRUPDEM

1

34

Fundació Vallparadís

4

32

Residència i Centre de dia per persones amb
discapacitat intel·lectual Montserrat Betriu

4

32

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS

4

31

FUNDACIÓ PRIVADA BOSCANA

4

31

Icària Iniciatives Socials S.A.L.

2

28

Centre Ocupacional Bogatell

2

28

Fundació APIP-ACAM

4

28

Residència Mas Lluí

3

20

Residència Montigalà

1

8

Fundació Rubricatus

1

27

Servei de Teràpia Ocupacional El Corriol

1

27

Grup Cooperatiu TEB

1

26

TEB Vallès SCCL

1

26

centre ocupacional cami

1

19

Centre Ocupacional Cami

1

19

Fundació Privada Iris

1

17

Fundació Privada Iris (Grup Esplai)

1

17

TEAS

1

15

Taller Escola d'Arts Sumptuàries (TEAS)

1

15

Taller Jeroni de Moragas SCCL

2

13

Llars Jeroni de Moragas, S.C.C.L

2

13

Grandalla S.C.C.L

1

12

Grandalla

1

12

Centre d'estades temporals i respir per a persones amb
disminució
Fundació Privada Asproseat Serveis d'Atenció
Diürna
CO La Marina
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Federació Catalana d'esports per a Disminuïts
Psíquics - ACELL

1

10

Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics ACELL

1

10

Consorci de Serveis Socials de Barcelona

1

8

Centre d'Atenció Especialitzada Oràlia

1

8

Discapacitat Sensorial

2

33

ONCE

1

18

Centre de Recursos Educatius CREDV CRE ONCEBarcelona

1

18

Centre Recreatiu i Cultural de Sords

1

15

CERECUSOR

1

15

Dona

6

103

ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)

2

36

SIE Baix Llobregat

2

36

Caritas Diocesana de barcelona

1

25

Casa d'acollida Marialar

1

25

Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

1

17

Llar de Pau, Casa de Convalescència

1

17

Associació LLIGAM

1

17

Casa d'Acollida LLIGAM

1

17

Ajuntament de Barcelona

1

8

Servei Atenció Recuperació i Acollida (SARA)

1

8

Drogodependències

32

402

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

9

128

Hospital de Dia-Addiccions/Sant Pau

9

128

Fundació Privada - Càritas

11

122

Centre Català de Solidaritat - CECAS - Caritas

11

122

Associacio Rauxa

2

37

Associació Rauxa

2

37

Fundació GRESOL - Projecte Home Catalunya

2

34

Comunitat Terapéutica- Projecte Home

2

34

Associació Social Forma 21

1

28

Pisos de Reinserció

1

28

Fundació Salut i Comunitat

3

20

Centre de Dia per la Inserció

2

14

Centre de Dia Fundacio Salut I Comunitat

1

6

ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)

1

13

CAS de Sants

1

13

(en blanco)

1

8

CAS Vall d'Hebron

1

8

Associació ATRA

1

8

SPAI - Servei Integral per a les Conductes Addictives

1

8

ASSOCIACIÓ EGUEIRO

1

4
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CAN COROLEU

1

4

Gent gran

39

681

Ajuntament de Barcelona

3

88

Casal de gent gran Comerç

1

50

Centre Cívic Zona Nord

1

27

Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Gran Via

1

11

Creu Roja Barcelona

3

60

Gent Gran Creu Roja Barcelona

3

60

Ajuntament de la Llagosta

2

59

Dinamització sociocultural

2

59

Associació Comunitària Verdum

2

57

Dimecres culturals / Ass.Com. Verdum

2

57

(en blanco)

4

54

Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada

1

16

Residència Azurimar

1

16

Fundació Tutelar Santa Clara
HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN
MARINA
Esplai CEIJ Mowgli

1

14

1

8

1

40

Punt Òmnia CEIJ Mowgli

1

40

CREU ROJA

2

40

BAIX LLOBREGAT CENTRE

2

40

Gent Gran

2

34

Centre de Dia Neuro Amunt S.L.U.

2

34

Coordinadora d'Entitats del Poble-sec

3

32

Àrea social de la Coordinadora d'Entitats del Poble-secPoble-sec per a tothom

3

32

QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U.

2

30

Residència SARQuavitae Claret

2

30

Creu Roja Sabadell

1

20

Creu Roja Sabadell

1

20

Ajuntament de Badalona

1

16

Residència Domènech i Montaner

1

16

ICASS

1

15

Residència, Centre de Dia i Casal de Les Corts

1

15

Creu Roja Catalunya

1

15

Gent Gran - Creu Roja L'Hospitalet

1

15

Institut Municipal Serveis Socials de Barcelona

1

15

CSS Raval Nord

1

15

RESIDENCIA DE GENT GRAN

1

15

Geriàtric Bellesguard Park, S.L.

1

15

Fundació Aroa

1

15

Fundació Aroa

1

15

Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)

1

15
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CENTRE DE DIA CASA BLOC

1

15

Ajuntament de Barcelona (Serveis Socials)

1

12

Residencia Francesc Layret

1

12

CLECE, S.A.

1

10

HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN
CAMÍ ANTIC DE VALÈNCIA

1

10

UTE Montnegre-Torre Júlia

1

10

Habitatges amb Serveis Torre Júlia

1

10

Grupo FB

1

10

Residència Centre Parc - Grupo FB

1

10

Fundació Pere Relats

1

9

Residència Venero - Fundació Pere Relats

1

9

Direcció General de Protecció Social del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

1

8

Residència de gent gran Mil·lenari

1

8

Càritas Diocesana de Barcelona

1

2

Habitatges Tutelats Almeda

1

2

Immigració / Persones refugiades

9

151

Fundació Migra-Studium

4

84

Fundació Migra-Studium

4

84

Associació Àgora

4

59

EPA Verneda-Sant Martí

4

59

Associació Salut i Família

1

8

Associació Salut i Família

1

8

Infància i juventut

50

896

Fundació Idea

18

225

Centre d'Acolliment Coda 2

18

225

Fundació Privada La Salut Alta

3

174

Fundació Privada La Salut Alta

3

174

(en blanco)

2

60

ASSOCIACIÓ CIVICO-CULTURAL INAMA

1

35

Associació d'Arts Escèniques per a Joves

1

25

Pere Tarrés

1

57

Centre socioeducatiu Poblenou

1

57

Associació Educació i Lleure Ubuntu

2

57

Centre Obert Ubuntu

2

57

Salesians Sant Jordi-PES La Mina

1

40

Centre Obert

1

40

FUNDACIÓN ADSIS

2

39

Programa d'Inserció i Formació ADSIS

2

39

Iniciatives i Programes

1

35

Espai familiar Centre Obert Les Corts / Sants

1

35

EDUVIC, SCCL

3

30

CRAE Kairós

3

30
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Ajuntament de Barcelona

3

30

CSS Besòs

2

20

Centre de Serveis Socials Horta

1

10

FUNDACIÓ CARLES BLANCH

1

25

CENTRE SANT JAUME

1

25

GEDI, SCCL

2

20

Centre d'Acolliment Can Miralpeix

2

20

PROGESS SL

1

15

Espai 12@16

1

15

Grups Associats pel Treball Sociocultural

1

15

Gats, Grups Associats pel Treball Sociocultural

1

15

SUARA COOPERATIVA

1

14

CRAE Fluvià

1

14

IMSS (Institut Municipal de Serveis Social
Ajuntament de Barcelona)

1

10

CSS SARRIA

1

10

Fundació Mª Raventós

1

10

Pis Assistit Noa / Espai Maternal Santaeulàlia

1

10

Fundació CEL

1

9

CEL Bon Pastor

1

9

ACTUA SCCL

1

8

CRAE Vilobí

1

8

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

1

7

EAIA de l'Hospitalet de Llobregat

1

7

Fundació Comtal

1

6

Àrea Formació Fundació Comtal

1

6

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

1

5

Centre de Serveis Socials Sant Gervasi

1

5

Aldees Infantils SOS

1

5

Residència Juvenil

1

5

Justícia

5

41

Departament de Justícia

3

21

Tallers Artístics de Centres Penitenciaris

3

21

Generalitat de Catalunya

2

20

Centre Penitenciari de Dones de Barcelona

2

20

Pobresa

9

177

IMSS (Institut Municipal de Serveis Social
Ajuntament de Barcelona)

4

66

CSS Vila de Gràcia

4

66

Fundació Trinijove

2

50

Centre d'Art Social Comunitari

2

50

Creu Roja a Mataró

1

25

Club Social Andana

1

25

Creu Roja Catalunya

1

25
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Creu Roja a L'Hospitalet

1

25

CREU ROJA

1

11

Creu Roja a Manresa

1

11

135

1635

Associació Joia

9

162

Club Social Sant Marti

9

162

Fundació els Tres Turons

12

154

Club Social POL +

7

76

S.R.C.d'Horta-Guinardó

2

50

Servei Joves- Fundació els Tres Turons

3

28

Associació Septimània

13

124

Centre de Dia Esquerre de l'Eixample

13

124

(en blanco)

10

116

A.R.A.P.D.I.S.

4

56

Ateneu Santcugatenc

3

40

Associació Pro Salut Mental de Catalunya- ADEMM

3

20

CPB-SSM . Centre de Psicoterapia Barcelona.
Serveis de Salut mental

7

88

Centre de Dia Septimania

5

53

Servei Rehabilitació Lesseps TLP

1

20

Servei de Rehabilitació Comunitària-Centre de Dia Dreta
Eixample

1

15

Parc de Salut Mar

5

85

Servei Rehabilitació Psicosocial Martí Julià

5

85

Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Les Corts

9

85

Club Social Sarrià - St. Gervasi

9

85

Fundacio Vidal i Barraquer

6

71

Servei de Rehabilitació Comunitari de Salut Mental de
Sant Andreu

5

56

Hospital de dia d'adolescents de Badalona

1

15

Servei Psiquiatria Hospital Sant Pau

5

69

Club - Centre de Día Pi Molist

5

69

Salut Mental Barcelonès Nord - Associació

4

67

Salut Mental Barcelonès Nord - Associació

4

67

Club Social Les Corts (Fundació Privada Centre
d'Higiene Mental Les Corts)

8

63

Club Social Les Corts

8

63

FITA Fundació Institut Trastrons Alimentaris

2

56

FITA Fundació Institut Trastrons Alimentaris

2

56

Centre de Formació i Prevenció

5

52

SRC Burriac

5

52

Salut Mental Sabadell

5

41

Club social La Xamba

5

41

FEMAREC, SCCL

3

35

Salut mental
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Centre de Dia de Salut Mental i Centre Especial de
Treball de Femarec

3

35

Fundació Casal&Friends

3

33

Fundació Casal&Friends

3

33

CASM Benito Menni

2

30

Hospital de Dia Sant Boi

2

30

CENTRE HIGIENE MENTAL LES CORTS
SERVEI REHABILITACIO SALUT MENTAL LES
CORTS
Servei de Rehabilitació Comunitària Sarrià-St. Gervasi

2

27

1

15

1

12

Centre de Psicoterapia de Barcelona-CPB SERVEIS
DE SALUT MENTAL

1

24

Clínica Llúria

1

24

Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental

2

20

Servei de Rehabilitació Comunitària El Prat

2

20

UTE Salut Mental Gràcia

2

18

Club Social Gràcia

2

18

FUNDACIÓ MARIANAO

2

18

FUNDACIÓ MARIANAO

2

18

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU

1

18

HOSPITAL DE DIA GARRAF

1

18

GERMANES HOSP.SAGRAT COR DE JESUS

1

17

CASM Benito Menni

1

17

Institut Municipal de Serveis Personals de
l'Ajuntament de Badalona

1

17

Llar Residència Salut Mental Sant Roc

1

17

Associació Arep

1

17

Centre de Dia Arep

1

17

Parc Sanitari San Joan de Deu

2

16

Unitat d'Hospitalització i Rehabilitació Psiquiàtrica
Penitenciària Brians 2

2

16

AFAMMCA (Ass. de Familiars Malalts Mentals de
Catalunya)

1

14

AFAMMCA (Ass. de Familiars Malalts Mentals de
Catalunya)

1

14

Fundació Cardenal Vidal i Barraquer

1

13

HDA - Serveis Salut Mental Infantil i Juvenil

1

13

ASSOCIACIO JOIA

1

13

Club Social Sants Montjuic

1

13

Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental
Servei de Rehabilitaciò Comunitària Benito Menni Sant
Boi
Fundació ACIS

1

12

1

12

1

12

Centre de Joves i Adults

1

12

Sant Joan de Déu. Serveis de Salut Mental

1

11

Servei de Rehabilitació Comunitària de Viladecans

1

11

Sant Pere Claver, Fundació Serveis Socials

2

11
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Sant Pere Claver, Fundació Serveis Socials - Club
Social Ments Obertes Sants-Montjuïc

2

11

Fundació Salut Mental catalunya

1

10

Club Social La Llum
Âmbit de Salut Mental del Consorci Sanitari de
Terrassa
Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí, Sant Cugat
i Castellbisbal

1

10

1

7

1

7

Fundación hospital sant pere claver

1

6

Hospital de dia FHSPC

1

6

Federacio Salut Mental Catalunya

1

3

Associació RESSORGIR

1

3

Sense llar

6

92

CARITAS

2

38

Centre d'acollida FOLRE

2

38

Ajuntament de Barcelona

3

29

Centre d'Acolliment Residencial Can Planas

3

29

Comunitat Filles de la Caritat

1

25

Obra Social Santa Lluisa de Marillac

1

25

396

5.616

Total general
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10.3 Exemple d’enquesta

Apropa Cultura | Annexes

75

10.4 Assistents al curs Educa amb l’Art
Centres inscrits a la formació Educa amb l’Art

Curs 2015/16 Barcelona (Sessions any 2016)
Ordenats per col·lectiu i nombre de persones inscrites
Discapacitat física
ASSOCIACIO FAMILIARS DISMINUITS FISICS CENTRE
OCUPACIONAL SINIA
Centre Ocupacional Taller ESTIMIA
Llar Can Llovera
Programa Respir - M'Acompanyes?
Respir- Temps per tu
Discapacitat intel·lectual
Àrea d'habitatge de l'associació acidH
ASPANIAS -LLARS RESIDENCIALSAssociació Junts en Acció (I)
Associació Oci Inclusiu Sarau
CADES (Centre d'Atenció Diürna Especialitzada)
Centre Ocupacional Aspasur (Comunicació)
Centre Ocupacional Bellvitge
Centre Ocupacional Bogatell
Centre Ocupacional La Llum
Centre Ocupacional Paideia
Centre Ocupacional Tramuntana
CO 1981
CO La Marina
COINTEGRA
Dispiera
Fundació Ave María
Fundació Catalonia (Comunicació)
Fundació Finestrelles
Fundació Privada Auria
Fundació Privada Iris (Grup Esplai)
INSTITUCIÓ BALMES SCCL
Institució Montserrat Montero
Institució Montserrat Montero (Comunicació)
Institut Torremar (Comunicació)
Llar residència Fundació Map
Residència Montigalà
Residències i Llars Flor de Maig
Servei de lleure Fundació MAP
Servei de Teràpia Ocupacional Arc de sant Martí
Taller Escola d'Arts Sumptuàries (TEAS)
Taller Ocupacional Asproseat
Dona
ABITS (Agència per l´abortatge integral del treball sexual)

Nombre de
persones
8
2
1
1
3
1
125
1
6
6
5
1
1
11
5
1
1
1
2
3
4
1
1
3
1
3
7
1
1
8
13
3
1
14
5
3
5
7
4
1
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CASAL DE CULTURA ESCOLES VELLES
Llar de Pau, Casa de Convalescència
Projecte PATI (Pisos d'Acolliment Temporal per a la Inclusió)
Drogodependències
Associació Rauxa
CT La Coma de Monistrol de Montserrat
SPAI - Servei Integral per a les Conductes Addictives
Gent gran
Casal de gent gran Comerç
CENTRE DE DIA ANA RIBOT
CSS Raval Nord
Dinamització sociocultural
Habitatges amb serveis Navas
Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Joan Torras
Habitatges amb serveis per a Gent Gran Lluís Companys
Residència de gent gran Mil·lenari
Residència Mossèn Vidal i Aunos
Residència Venero - Fundació Pere Relats
Residència, Centre de Dia i Casal de Les Corts
Immigració / Persones refugiades
Projecte Comunitari - Granollers
Infància i juventut
Casal de joves llops del Taga
Centre d'Acolliment Petit Coda
Centre Obert Maricel
Centre Obert Ubuntu
CENTRE SANT JAUME
CRAE En Polzet
CREI ELS CASTANYERS
CSS Besòs
CSS Vall d'Hebron
Espai Familiar i Centre Obert Les Corts-Sants
Espai Jove La Fontana
Fundació Privada La Salut Alta
Justícia
coordinadora contra la marginacio de cornella de Llobregat
Fundació Privada Pare Manel
Tallers Artístics de Centres Penitenciaris
Pobresa
CSS CLOT-CAMP DE L'ARPA
Paidós Sant Adrià
PROJECTE UBUNTU
Servei de Benestar Social de Mataró
Salut mental
ActivaMent Barcelona
Associació Salut Mental Sabadell
Centre de Dia de Salut Mental i Centre Especial de Treball de
Femarec
Centre de Dia Esquerre de l'Eixample
Centre de Joves i Adults
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1
1
1
5
2
1
2
27
1
2
1
7
1
1
3
5
2
1
3
1
1
37
2
1
3
3
5
7
5
3
2
2
1
3
14
2
4
8
6
1
1
1
3
24
1
1
2
2
3
77

Club Social La Llum
Club social La Xamba
Club Social Les Corts
Club Social Sarrià - St. Gervasi
HDA - Serveis Salut Mental Infantil i Juvenil
Hospitalització Psiquiàtrica - St. Joan de Déu
Servei de Rehabilitaciò Comunitària Benito Menni Sant Boi
Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí, Sant Cugat i
Castellbisbal
Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciari de Catalunya
Total general

1
1
2
1
2
4
1
1
2
251

Curs 2015/16 Girona (Sessions any 2016)
Ordenats per col·lectiu i nombre de persones inscrites
Discapacitat física
Centre Ocupacional Riudellots
Discapacitat intel·lectual
CASAL DE JOVES INTEGRA
Centre Ocupacional Tramuntana
FUNDACIO AUTISME MAS CASADEVALL
Llar residència Fundació Map
Servei de lleure Fundació MAP
Dona
Projecte PATI (Pisos d'Acolliment Temporal per a la Inclusió)
SERVEIS SOCIALS PONT MAJOR
Infància i juventut
Centre d'Acolliment Nostra Senyora de la Misericòrdia
CRAE Ter
Parròquia VilaRoja Caritas Diocesana de Girona
Pobresa
Associació Banc del Temps de la Garrotxa BaTeGa
Fundació SER.GI
PROJECTE UBUNTU
Total general

Nombre de
persones
1
1
32
1
19
7
1
4
3
2
1
6
2
1
3
6
1
2
3
48

Curs 2015/16 Lleida (Sessió any 2016)
Ordenats per col·lectiu i nombre de persones inscrites
Discapacitat intel·lectual
CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN DE DÉU
Fundació Privada Ilersis
Residència Casa Nostra
Residència Empresseguera
SOI i STO ENTREVIES
Taller Escola d'Arts Sumptuàries (TEAS)

Nombre de
persones
11
3
1
2
1
3
1
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Gent gran
Benestar Social de Lleida
Immigració / Persones refugiades
Amigos MIRA España
Infància i juventut
Espai BES
Sense llar
Fundació Social Sant Ignasi de Loiola
Total general

2
2
9
9
4
4
1
1
27

Curs 2016/17 Barcelona (Sessions any 2016)
Ordenats per col·lectiu i centre social
Discapacitat física
Centre Ocupacional Taller ESTIMIA
Pere Mitjans - CO La Marina
Discapacitat intel·lectual
Aspasur-Ripollet
Centre Ocupacional Tallers Badia del Vallès
Centre Ocupacional Tramuntana
CO La Marina
Fundació Catalonia (Comunicació)
Fundació Privada Iris (Grup Esplai)
Grups de lleure Centre Ocupacional Bogatell
Institució Montserrat Montero
Institut Torremar-Adolf Goday
Llar-Residencia Can Calopa
Residència Joan XXIII
Residència Llar Santa Maria
Residències i Llars Flor de Maig
Dona
Àmbit Prevenció
Casa d'Acollida LLIGAM
Servei Atenció Recuperació i Acollida (SARA)
Drogodependències
SPAI - Servei Integral per a les Conductes Addictives
Gent gran
Dinamització sociocultural
Habitatges amb serveis per a Gent Gran Lluís Companys
Residència Azurimar
Residència i Centre de dia Porta
Infància i juventut
CASAL INFANTIL LA MINA
Centre d'Acolliment Petit Coda
CENTRE SANT JAUME
CSS Besòs
CSS Vall d'Hebron
Districte Jove
Serveis Bàsics d'Atencio Primària La Salut

Nombre
d’assistents
3
1
2
32
3
1
1
2
2
2
1
4
4
1
1
3
7
8
1
3
4
2
2
5
2
1
1
1
9
1
1
1
1
1
3
1
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Justícia
Tallers Artístics de Centres Penitenciaris
Pobresa
CSS Vila de Gràcia
Salut mental
Centre de Dia de Martorell
FUNDACIÓ MARIANAO
S.R.C. Sants-Montjuïc
SERVEI REHABILITACIO SALUT MENTAL LES CORTS
VIH-Sida
Centre Sara
Total general

2
2
2
2
7
3
2
1
1
1
1
71
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10.5 Assistents a la Jornada d’Accessibilitat

Nom
Marta
Gemma
Yolanda
Marta
Judith
Hermínia
Valérie
Pitu
Anna
Anna
Núria
Xavier
Maria Jesús
Marta
Irene
Jordi
Gemma
Assumpta
Barbara
Gemma
Anna
Tonina
Eva
Toni
Mario
Àngela
Miquel
Mireia
Marta
Gabriella
Josep A
Maurici
Noel
Juan
Antonio
Carme
Maria

Cognom
Alarcón
Aloy
Anguita
Ardiaca
Aviño
Bas
Bonnotte
Borrell
Borrell
Bru de Sala
Brugués
Burgos
Cabedo
Cabré
Calvis
Camprubi
Canadell
Carbonell
Carfí
Casas
Casasayas
Cerdà
Chaparro
Contijoch
Corea
Cuenca
Cuenca
Curto
Delgadillo
Dilorenzo
Domínguez
Dueñas
Eduardo
Endara
Espinosa
Espinosa
Farriol

Equipament
Casal de Cultura Escoles Velles
Serveis per la gestió d'espectacles i events culturals
Institut Municipal de Discapacitat
La Capsa
ICUB
Museu d'Art de Girona
Mercat de les Flors
Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilobí d' Onyar
MACBA
Museu Picasso
LaSala
L'Auditori
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Museus de Sant Cugat
Gran Teatre del Liceu
CosmoCaixa
L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona
Servei de Biblioteques
ECOM
Teatre Nacional de Catalunya
Grup Focus
MACBA
Teatre Auditori de Granollers
El Born Centre de Cultura i Memòria
CCCB
Museu del Disseny
Ateneu - CMEM de Banyoles
IMPD
Activament
Teatre Akadèmia
Institut del Teatre
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Mercat de les Flors
Dincat
Director Vilamuseu
MACBA
Ajuntament de Sant cugat
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J.Miquel
Elisenda
Rosanna
Nuria
Miriam
Sonia
Agnès
Mariona
Gemma
Paquita
Teresa
Noel
Mònica
Joaquim
Eulàlia
Enric
Jose Luis
Teresa
Andrea
Antonio
Deirdre
Carmina
Álvaro
Lurdes
Ana
Cristian
Eva
Maria
Fanny
Martí
Christian
Manel
Catalina
Ester
Joan Antoni
Marina
Elena
Eva
Alexandra
Alba
Ariadna

Faura
Ferrer
Fibla
Font
Font
Gainza
Gallifa
Galter
Galvez
Garcia
Garcia
Garcia
Garcia
Garrigosa
Gelonch
Gili
Gómez
González
Granell
Gutiérrez
Haughey
Hereu
Hernández
Ibarz
Izquierdo
Jimenez
Lamazares
León
Llorens
López
Machio
Martí
Martínez
Martínez
Martinez
Martori
Massons
Matamoros
Mateu
Mestres
Miquel

Museu Nacional d'Art de Catalunya
Federació de Salut Mental de Catalunya
El Born CCM
Apropa Cultura
Teatre Akadèmia
Apropa Cultura
Fundació Gas Natural Fenosa
Apropa Cultura
Institut Municipal Persones amb Discapacitat
ACIC
Ajuntament de Tàrrega
Associació Lleure Pro Persones
Ajuntament de Berga
L'Auditori
Ajuntament de Mataró. Àrea de Cultura
Fundació Joan Miró
Federació de Salut Mental de Catalunya
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Teatre Principal Faràndula de Sabadell
Museu Picasso
L'Auditori
Filmoteca, DGCEC, Departament de Cultura
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Direcció General de Creació i Empreses Culturals.
L'Auditori
Museu Nacional d'Art de Catalunya
ACCAPS
Ajuntament de Mataró
Gran Teatre del Liceu
As. Discapacitats Visuals de Catalunya
CAET Terrassa
Departament de Cultura.Àrea Equipaments
Dept. de Cultura. DG de Creació i Empreses culturals.
Teatre Auditori de Llinars
Àrea de Cultura, Fundació Bancària "la Caixa"
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
Teatre La Gorga - Ajuntament de Palamós
Assemblea per la Diversitat
MACBA
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Mariona
Toni
Susana
Joan
Natalia
Silja
Marta
Núria
Victoria
Assun
Cae
Lourdes
Josep
Josep
Cristina
Agnès
Mariona
Elisabet
Montse
Laura
Domingo
Sonia
Marta
Marta
Monica
Anna
Marta
Mariona
Claudia
Dolors
Miriam
Marta
Norma
Quim
Laia
Eulàlia
Imma
Martín

Montaña
Morral
Navarro
Oliveras
Palau
Palmarsdottir
Peinador
Perales
Pérez
Pinillos
Pinyol
Piqueras
Pitarch
Pla
Portell
Pros
Prunera
Pueyo
Quer
Quinto
Reina
Rodríguez
Sáez
Salla
Suris
Sust
Teres
Tió
Torner
Torrents
Vallvé
Velázquez
Vélez
Vicente
Vidal
Vilardell
Vilches
Zaragüeta

Teatre Lliure
Oficina Tècnica de Cultura
Museu Marítim
Teatre Zorrilla, Principal i Blas Infante
Teatre-Auditori Sant Cugat
Practica Arts Santa Mònica
Associació de Museòlegs
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Generalitat. Accessibilitat i Supressió de Barreres
Fundació Museu Picasso
Museu Marítim
CosmoCaixa
ONCE
Departament de Cultura Sabadell
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Departament de Cultura
Consorci del Teatre Bartrina
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Fundació Joan Miró
Agència Catalana de Patrimoni Cultural
ACCAPS
Associació de Veïns Sant Martí
Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Dept. de Cultura
Teatre Municipal de l'Escorxador - Lleida
Fundadora ComAccess
Biblioteca Sagrada Familia
El Born CCM
Museu Picasso
Apropa Cultura
Observatori de Drets de Dincat
Museu Marítim
Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’ICUB
Associació Lectura fàcil
Museu de la Música, L'Auditori
Ajuntament de Terrassa
Gran Teatre del Liceu
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10.6 Valoracions Educa amb l’Art
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10.7 Valoracions Jornada d’Accessibilitat
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10.8 Recull de premsa
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Valoracions de les sessions Educa amb l'Art Any 2016

Formació

Centre

Auditori de
Girona

Col·lectius

1. Com
valores la
sessió?

Infància i joventut

4

Càritas Diocesana de
Girona

Formació d'adults

3

Fundació Autisme Mas
Casadevall

Discapacitat intel·lectual

1. Perquè?

2. Consideres útil
el que has après
per tal d'aplicar-ho
al teu treball?

2. Perquè?

3. Quins temes
t'agradaria treballar
en futures
formacions?

Interessant però em van faltar més
exercicis pràctics
S'han aportat idees interessants però la
he trobat pobre i baixa d'energia. El
formdor és un bon músic, molt intuïtiu.
Sembla que no té massa coneixement
dels diferents camps del món social

4

És una eina molt interessant

altres arts, pintura

2

El tipus de dinàmiques que s'han
presentat són molt dirigides al col·lectiu
de les discapacitats, crec. S'ha
d'adaptar, es clar. Però hi ha molt a fer i
s'ha aportat ben poca informació.

Arts plàstiques, tèxtil
(costura, tapís,
reciclatge...)

4

Molt divertida, amb eines per reflexionar i
poder aplicar a la tasca diària

4

Perque ja durant el mateix curs podia
anar pensant possibles intervencions
noves en l'espai de treball

aprofundiment amb la Estaria bé aprofundir més en un
música
temaa

Immigració, Infància i
joventut
Discapacitat intel·lectual

3

Faltaven més exercicis pràctics
relacionats amb la música
molt dinàmica i pràctica

4

Puc aplicar-ho

Artteràpia, pintura

5

son aprenentatges fàcils daplicar per a
tot tipus d'usuari

5
3
4

Me encanto

CPQuatre Camins

Gent Gran
Infància i joventut
Presons

Sant Joan de Déu

Salut Mental

5

Molts interessants els recursos que van
proposar
Molt però molt interessant

5
4
4

Crei Castanyers
Aspanias

Adolescents de protecció
Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat física, Salut
Mental
Salut Mental
ss
Salut Mental

4
5

3
2
5

Tallers Bellvitge
Tallers Bellvitge

Discapacitat intel·lectual
Discapacitat intel·lectual

4
4

Centre Ocupacional
Tramuntana

Gent Gran
Discapacitat intel·lectual,
Salut Mental
Salut Mental

5
5

Auditori de
Girona

Auditori de
Girona
Auditori de
Girona
Auditori de
Girona
CaixaForum
CaixaForum
CaixaForum
CaixaForum
CaixaForum

Centre Ocupacional
Tramuntana

CaixaForum
CaixaForum
CaixaForum
CaixaForum
CaixaForum

5

5

Amb el col.lectiu que treballo es poden
fer
Per poder treballar l'art existent i fer art

Clara, participativa y Enriquecedora

4
5

Aportes

Demasiada prisa.
Porque me ha roto esquemas

4
5
5
4
4

CaixaForum
CaixaForum
CaixaForum

CaixaForum

4. Què podríem millorar de les
formacions?

4

molt dinàmica i pràctica
fué todo muevo para mí. Fué planteado
de una manera muy pedagógica.

5
5
3

Mildfunnes
Les emocions en les
diferents arts
Altres arts
Artes

En aquest cas, les possibilitat eren
immenses. M'han faltat
dinàmiques amb més moviment i
més implicació personal i de grup.
S'hagués hagut de donat literatura
i proposar moltes més dinàmiques
almenys una per col·lectiu
d'intervenció. Òbviament no hi ha
temps per fer-ho tot però donar les
dinàmiques per escrit si que
hagués estat possible.

Tal i com són les trobo
interessants
De moment està tot bè
Mes temps en la práctica
Manejo del tiempo

Porque la técnica utilizada es sencilla y
original
Coincidencia en la manera de entender
como trabajar el tema del Arte.

Tecnicas
audiovisuales

es mnolt fàcil d'aplicar i senzill
Hicimos unas prácticas adaptables a
diversos colectivos.

estaría bien poder
dedicar más tiempo, más
profundizar más en lo sesiones.
que ya hicimos el día
del taller.

Centre Assitencial St
Discapacitat intel·lectual
Joan de Déu, Almacelles

5

El formador un 10!

4

La segona part va sre mplt pràctica i em tècniques,
Mantenir-les en dissabte al matí
va donar idees a treballar.
experiències varies
amb discapacitat,
experiències soacials,
musicals,..

Centre Assitencial St
Discapacitat intel·lectual,
Joan de Déu, Almacelles Discapacitat sensorial,
Discapacitat física, Salut
Mental

5

per l'experiència que va transmetre el
propi artista, la combinació de marc
teòric i part pràctica, i l'acompanyament
dels tècnics del museu

5

perquè m'ha aportat idees i estratègies treball en habilitats
per desenvolupar tant amb "usuaris" com socials per mitjà de
amb professionals
l'art (pintura, música,
etcccc)

teas

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial, Salut
Mental
Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat física, Gent
Gran
Drogodependència,
Immigració, Salut Mental,
persones sense llar

5

Va ser molt interessant i divertida la
sessió

5

4

Faltava més eines, tècniques, practiques
a aplicar

4

5

bona combinació entre part teòrica i
pràctica

4

Fundacio Aspros

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat física

5

Va ser molt intensa pero alhora molt rica
i dinamica, plena de sencillessa i bon
humor

5

et dóna idees per poder continuar
dança, fotografía
treballant, et recorda la importancia de la
creativitat i et dóna guies
Esperava més
Tècniques,
dinàmiques,
estratègies, etc.
ajuda a desenvolupar la part creativa per seguir fent aquest
potenciar coses noves en els nostres
tipus de curs amb
espais laborals
diferents artistes, per
agafar idees
La part teorica, els conceptes i les
musica i expressio
visions del artistas em van donar un
corporal
coneixement mes ampli, huma i original
d' allo que es fa, utilitzat l' art com a eina
de transformacio, com la practica, ens va
possar en situacio de discapacitat i
alhora tots conectats, ens va apartar del
individualisme, va ser molt enriquidor.

Fundacio Aspros

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat física

5

Va ser molt intensa pero alhora molt rica
i dinamica, plena de sencillessa i bon
humor

5

La part teorica, els conceptes i les
musica i expressio
visions del artistas em van donar un
corporal
coneixement mes ampli, huma i original
d' allo que es fa, utilitzat l' art com a eina
de transformacio, com la practica, ens va
possar en situacio de discapacitat i
alhora tots conectats, ens va apartar del
individualisme, va ser molt enriquidor.

el temps que es destina va ser
curt

5

Em va semblar molt interessant aquest
format: presentació i contextualització de
l’artista i la seva obra; el treball concret
que ha fet amb col•lectius diversos i per
últim la part més vivencial.

4

Altres arts: pintura,
escultura, música,
dansa...

L'espai em va semblar molt
encertat.

Dona, Gent Gran, Infància i
joventut, Serveis Socials

5

Molt interessant. M'ha fet reflexionar
sobre l'opció de fer visita

5

Infància i joventut, Famílies

5

Interessant/Recreativa

4

Em sembla molt interessant el poder
utilitzar i apropar l’art a diferents
col•lectius de persones i treballar
aspectes com la cohesió grupal,
competències, reforçar processos, etc.
amb aquestes persones d’una forma
indirecta .
El taller que hem realitzat ha estat un
gran element per pensar de fer l'activitat
amb el col·lectiu amb el què treballo. La
visita guiada ha estat clarificadora,
entedenora i m'ha permès reflexionar
sobre accions a desenvolupar amb les
persones .
Amb el grup d'adolescents Club social.
La podem realitzar fàcilment (crec).

Fotografia/Teatre
social

En algunes sessions potser el
nombre de participants era
excessiu. Per la resta d'aspectes
res a destacar com a millora.

Centre d'Art la
Panera

Centre d'Art la
Panera

Centre d'Art la
Panera
Centre d'Art la
Panera

Casa Nostra- Aspros

Centre d'Art la
Panera

Centre d'Art la
Panera

Centre d'Art la
Panera

Centre d'Art la
Panera

ÀREA INCLUSIÓ
Sense llar
SOCIAL. AJUNTAMENT
DE LLEIDA

Fundació Miró

CSS Raval Nord
Fundació Miró

ampliar o procurar mantenir més
espai de temps per la part pràctica
de la formació

Aplicació pràctica

fer un curs com aquest cada 3
mesos per poder anar
desenvolupant la nostra part
creativa e innovadora
el temps que es destina va ser
curt

FAP

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física, Gent
Gran, Salut Mental

5

rica en conceptes i pràctiques

5

perquè estava tan ben pensat que sí que teatre i emoció i teatre la durada podria ser de més díes...
es pot
`'objecte o gest i
però ja em semblen molt bé
dansa contemporània
i moviment... pensant
en persones que no
empren
necessariament la
paraula per comunicarse

C.O. Sínia

Discapacitat física

5

Molt complerta i ben plantejada

5

Perquè l'activitat proposada la puc
realitzar al meu centre amb alguna
adaptació

Infància i joventut, Salut
Mental

5

5

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física,
Trastorns de conducta
Infància i joventut

4

Nunca imagine que pudiera conectar
tanto un taller destinado a un público en
teoría "infantil" con la vida y obra de un
artista!
Tant la part teòrica com la pràctica han
estat útils per adquirir nous
coneixements...

4

Sempre es pot aplicar d'una manera o
altra, cal posar-hi imaginació i adaptarho...

Altres arts, tècniques, Les trobo adients si es fan en un
aprofundiments,...
sol dia...

las instalaciones adecuadas y muy
adaptadas. También las explicaciones.
me ha faltado un poco más de prácticas
con otras técnicas

3

Ha sido un poco generalista

Desde la prespectiva
del arte como
trabajar la inteligencia
emocional,.

Discapacitat física, Dona,
Drogodependència, Gent
Gran, Infància i joventut,
Salut Mental
Salut Mental

5

Ho he explicat a la pregunta anterior

Il.lustració, còmic,
modelatge de petits
objectes

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat física
Discapacitat física

5
5

taller sencil per fer amb les meus usuaris

5

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat física, Salut
Mental

4

Clara , práctica y aporta desde la
experiencia

5

Infància i joventut

4

4

Salut Mental

5

es va realitzar una pràctica interessant i
sencilla.
Por los conocimientos adquiridos y por
descubrir el poder trabajar
conjuntamente con la fundación desde el
centro en el que yo trabajo

Gent Gran
Gent Gran

5
4

Fundació Miró

Fundació Miró

Fundació Miró

Fundació Miró

Fundació Ave MariaSitges

4

Fundació Miró

CSS Besòs
Fundació Miró
CSLC

5

Fundació Miró

Fundació Miró
Fundació Miró

FUNDACIÓ PRIVADA
MAP
Fundació Catalana per a
la Parálisi Cerebral
Aspanias

Fundació Miró

Fundació Miró

Fundació Miró

Parc Sanitari Sant Joan
de Déu

Fundació Miró
Residència Mil·lenari
Fundació Miró

La comunicació verbal Immillorables, per ara
i no verbal
Magia

5

Perquè vaig aprendre coses que
desconeixia, però sobre tot en va fer
pensar al voltant de que vol dir fer tallers
expressius en el meu àmbit. Després la
sessió pràctica també en va donar idees
per treballar amb grup, que és un tema
complicat en salut mental

5

Es la segona que vinc i molt bé

3

La primera part, ha estat massa teòrica i
de conceptes, crec que en 4 hores va
millor els tallers pràctics

per taller de pintura que tenim nosaltres novas tecniques
res
es perfecte
Permite a partir de la experiencia plástica Escultura,
Creo que todo está muy bien . Es
. Recrear y elaborar emoviones
manipulación de
organizado ,participativo y practico
diferentes materiales
en el proceso creatibo
perque la pràctica es fàcil de fer i força
interessant

5

5
5

Fotografia

son tècniques que no havia utilitzat mai i
crec que els usuaris poden gaudir
treballat amb elles

Más espacio de dialogo y de
compartir las diferentes maneras
de trabajo de cada colectivo

Per a mi els tres tallers de
formació en que he participat han
estat be,

Residència Mil·lenari

Gent Gran

5

Ha estat un plaer, escoltar les nostres
veus

4

Tallers Bellvitge

Discapacitat intel·lectual

4

he descubierto un recurso museistico
que no conocia.

3

Immigració, Infància i
joventut

4

Esperava una sessio mes practica,
enfocada a com programar tallers i
exemples diversos

3

Salut Mental

4

4

Principalmente la parte práctica y del
taller creo que es perfectamente
adaptable al grupo de personas con las
que estoy trabajando.

Todos los temas
ofrecidos por estos
cursos de Apropa son
interesantes.

Se me hacen cortos normalmente.
Son muy interesantes y creo que
iría mejor si pudiésemos dedicarle
algo más de tiempo de formación.

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física, Salut
Mental
Salut Mental

5

Fue interesante escuchar la charla y
experiencias que expuso Elena A.,
también valió la pena saber cómo se
realizan actualmente las visitas a la obra
de Miró, y poder realizar el taller......fue
todo un descubrimiento.
tant la teoria com el taller eren molt
intertessants , donàven idees i es podien
dur a terme

5

perquè estava molt ben planificat tan a
nivell d'accions com pels materials que
eren fàcils de trobar

art social,
inetrvencions
urbanes,...

la durada (més sessions i més
debat encara que fos on line

4

Per explorar, per coneixer, per
interioritzar amb nosaltres i amb els
altres

Les emocions en les
diferents arts

Un espai(de temps) més ampli per
a compartir amb els companys les
sensacions

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física
Dona, Infància i joventut

4

Bè per poder utilitzar algunes
dinàmiques amb els grups. Però la part
més de contacte entre les diferents
persones desconegudes cal comptar
amb una predisposició que no sempre es
té
He trobat molt adient el contingut

4

5

Hi ha mètodes que es poden posar en
pràctica
és fàcil fer els exercicis amb els usuaris

Format digital.

En Polzet

Drogodependència, Salut
Mental, esclusió social
severa
Infància i joventut

La combinació entre música i dansa va
ser atractiu
molt complerta

4

va ser divertida i amb bons recursos de
dinàmiques

3

amb els usuaris mitjans i petits si amb
els adolescents no crec que s'adeqüi

video

ABD

Gent Gran

5

va ser molt dinàmica i em va passar el
matí sense adonar-me'n

4

sobretot la part musical, la expressió
corporal no tant perquè vaig trobar que
s'entrava poquet

tècniques de com
entrar en la part
emocional a partir de
l'expressió corporal
amb els nostres
col.lectius

Gent Gran

4

3

Centre Sant Jaume

Infància i joventut

5

SESSIÓ MOLT PRÀCTICA I
APLICABLE A LA NOSTRE
INTERVENCIÓ
Pel ritme, propostes i experiència

Treballem poc amb música i moviment,
esperem poder introduir una mica el
tema.

Treball en equip.

CPQuatre Camins

ss
Presons

4
4

Dinàmica i creativa

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física, Salut
Mental

5

Fundació Miró

Fundació Miró

Fundació Miró

Fundació Miró

FAP
Fundació Miró
Parc Sanitari Sant Joan
De Déu

3

L'Auditori

Grup Catalonia
L'Auditori
L'Auditori
L'Auditori

4

L'Auditori

5

3

L'Auditori
L'Auditori
L'Auditori

Saräu Oci Inclusiu
L'Auditori

Molt dinàmica. Molt interessant. Vaig
sortir amb moltes ganes de tenir una
experiència similar.

tot be

otros recursos
museistico de la
ciudad o de los
alrededores.
Per l'enfoc que han aportat sobre com fer Mes recursos i
participar i gaudir de l'art
tecniques plastiques
per treballar emocions

4

L'Auditori

L'Auditori

Tenim un mestre de coral, que potser
també hauria d'haver vingut, però
parlarem de fer canvis en els assajos
la sesión teórica, poco aprobechable
para el día a día.

5
4
4

instruments reciclats i Són immillorables
efectes sonors

Es pot adaptar i portar-la a terme en el
Mildfunnes
centre
Per la oportunitat que dóna la
Altre arts
música/dança a molts tipus de persones
per poder-se expressar.

estan molt bé, potser donar un
sentit més explícit a cada exercici i
saber que podríem treballa amb
cada un d'ells per part del
professional que ja els ha fet amb
els seus usuaris

Més temàtiques
Més dinàmiques en petits grups

càritas

Dona, Immigració

5

4

5

Em va encantar, els exercicis proposats,
el profe, la manera d'expressar-se.. tot
plegat!
Ambient agradable i bones propostes

Discapacitat intel·lectual

5

Molt aplicable

Discapacitat intel·lectual

4

amena y bien conducida

3

por el nivel de capacidades de los
usuarios

Infància i joventut, Salut
Mental
Discapacitat intel·lectual

4

Creo que cada vez me cuesta tanto la
danza...
Com a positiu , destacar que son
formacions molt específiques i
pràctiques. Com a negatiu, destacar que
la formació era de música i finalment van
tenir més impacte les dinàmiques de
dansa que no pas les de música. En la
meva opinió, em van faltar recursos
musicals (coneixer instruments, sons,
cançons , tècniques...musicals).

4
3

Algunes dinàmiques són complexes pel
tipus d'usuari de CAE

Discapacitat intel·lectual

4

Muy dinámica y divertida

5

Salut Mental

5

Fué interesante el trabajo conjunto entre
música y danza.

4

Totalmente, las dinámicas son muy
Titelles y Teatro
aprovechables. Esta semana ya he
Visual
puesto en práctica alguna.
Fué una sesión muy práctica y casi todo
lo que hicimos puede ser adaptado al
colectivo con el que trabajo.

Discapacitat intel·lectual

5

5

Infància i joventut

5

Discapacitat intel·lectual

5

hasido una sesión cargada
deherramientas practica para porner en
practica en nuestras actividades
combinar música i moviment es molt
interessant i a més van aportar activitats
molt útils per treballar la comunicació
des d'altres llenguatges
Perquè les dinàmiques em van semblar
molt útils i adaptables a molts col·lectius

4

perquè ens van mostrar vies
comunicatives alternatives a la paraula,
que per al col·lectiu de discapacitat
intel·lectual resulta molt útil

sobre processos
creatius

aquesta formació va estar molt bé,
i alguna cosa que podria millorarla, potser seria aportar una mica
de bibliografia sobre el tema per
poder seguir investigant nosaltres

Infància i joventut, Famílies

5

Ha sigut vivencial i útil

3

Perquè s'han treballat dinàmiques que
podré aplicar en la conducció de grups

M'agradaria tornar a
fer taller de circ i de
teatre

Presons
Discapacitat intel·lectual

5
4

dinàmic i creatiu
Va ser interesant.

4
4

Presons

1

2

Sant Joan de Déu

Salut Mental

4

ACTIVITAT INTERESSANT PERO LA
VAIG TROBAR INACABADA.
Em va agradar conèixer noves maneres
de treballar l'art lligat directament amb
persones amb alguna dificultad

en alguna activitat
mim, més teatre..
Es pot aplicar a les persones amb qui
treballo
PER EL TIPUS DE POBLACIÓ Q TENIM MIM

Quan siguem molts potser
podríem treballar més en
subgrups (segons la dinàmica). En
general m'agrada tot.
Son complertes i disfruto molt

CPQuatre Camins

Presons

4

Interessant i dinàmica

4

L'Auditori

Dinàniques de grups

L'Auditori
L'Auditori
L'Auditori

CRAE EN POLZET

2

L'Auditori

Grup Catalonia
L'Auditori

L'Auditori

L'Auditori

L'Auditori

L'Auditori
L'Auditori
L'Auditori
Museu Picasso

Museu Picasso

Museu Picasso

Magia!
Música (amb més
informació sobre els canvis de
importància de la
programació
música que no pas la
dasa, tot i que pugui
haver connexió)

Los cursos son muy interesantes
pero podrían ser de más de 4
horas o hacerlos en más días.

fueron estrategias muy claras

5

L'Auditori

CSS Raval Nord

Aprofundir en
dimensions mes
conceptuals

veure més les aplicacions als
diferents col.lectius amb els què
treballem
Que estiguin lligades i girin sobre
temes d,interés comú a les
sessions

4

Si pel fet de que crec recordar que es
podia demanar als centres d'art ajuda
pero com poder realizar projectes

Qualsevol tema però
des d'una motivació,
com motivar, com
buscar/crear noves
dinàmiques
És un taller que pot posar-se en pràctica Mindfunnes
amb els usuaris

DINAMISME I CREATIVITAT
De moment ho valoro tot
positivament

Tot en sembla bé

habitatges de navas

Gent Gran

3

Infància i joventut

5

Dispiera

Discapacitat intel·lectual

4

Càritas Diocesana de
Girona

Formació d'adults

5

Gent Gran
Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física, Gent
Gran, Salut Mental
Discapacitat intel·lectual

3
5

4

La primera part va ser mes interesant.

3

Infància i joventut
Discapacitat intel·lectual

4
5

Experiencias muy interesantes y viables.

4
5

Infància i joventut

4

5

ss
Salut Mental
Fundació Carles Blanch- Infància i joventut
Centre Sant Jaume

4
4
5

3
3
4

casal comerç

Gent Gran

5

5

serveis socials

5

5

Museu Picasso

Museu Picasso

la primera part molt bé, ho valoro
positivament. la segona no em va
agradar perque no li vaig trobar sentit del
taller, a part de que la noia que ens va
donar les indicacions va ser molt escuet i
poc
Me ha dado ideas para poner en práctica
con mis niñxs!

4

3

Si es volgués fer amb tot el grup sencer Fer un taller on es
no es podria. En canvi, amb 4 dels
treballés mitjançant la
usuaris si que es podria fer si s'adaptés i pintura
penso que els podria agradar molt.

5

Perquè m'ha aportat moltes idees que es Un taller
poden posar en pràctica i millorar la feina d'aprofundiment en la
que faig
mateixa línia d'aquest.
Amb més espai de
pràctica amb diferents
disciplines

Museu Picasso

Museu Picasso
FAP
Museu Picasso

Museu Picasso
Museu Picasso
Tallers Bellvitge

per l'experiència dels ponents i les ganes
d'encomanar coneixement i ganes de fer

3
5

Museu Picasso

Museu Picasso
Museu Picasso
Museu Picasso
Palau de la
Música
Palau de la
Música
Palau de la
Música

Per la possibilitat d'aplicació tant amb
infància, amb joves i adults

Habiatatges amb serveis Gent Gran
per a Gent Gran

4

Ha sigut interessant la forma de treballar
el cos i la veu

3

Fundació TEAS

4

la sessió em va agradar molt però no li
he posat un 10 perquè crec que el
repertori era massa difícil per a fer-lo en
poca estona com la que vam tenir.

4

Palau de la
Música

Palau de la
Música

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial, Salut
Mental

més reflexions, més explicacions i
que el tallerista tingui més eines
que nosaltres

5

Museu Picasso

M'ha resultat molt útil i revelador. Les
dues ponents molt bones i les activitats
molt ben escollides i profitoses

la primera part un 5 puc aplicar-ho tot . la
segona part no em va agradar i ho valoro
amb un 2 perquè no puc agafar res del
que vam fer

M'ha faltat una mica de temps per
poder veure els treballs dels altres
participants. A la segona ponent,
la Irene Pérez no li vam poder
treure gaire de suc. Va tenir poc
temps per presentar la feina que
fa i va poder intervenir molt poc.

pq em confirma aspectes que jo intuïa

Aquesta tècnica ja la realitzen els
nostres usuaris.

Tècniques artístiques

Son Conocimientos que se pueden
aplicar a la realidada de nuestra entidad
M'ha donat eines sencilles a l'abast i
diferents per treballar amb el meu
col.lectiu

En cas de tenir més nocions de música
ho facilitaria més, però tot i això és molt
aplicable

Relacionar-ho amb la gent gran és
complicat

Més tècniques de
teatre

Ampliació de certs temes, es a dir,
en cas d'estar molt interessat en
alguna temàtica poder ampliar
més, igual fer nivells

com nomes he
participat a dues
sessions no puc
opinar perquè m´he
perdut les anteriors i
no se que s´ha
treballat.
Crec que és més útil el que va fer la noia dança integrada amb Ho feu de meravella!!
que el del noi. És a dir, que a a feina em els usuaris. Formació
serà més fàcil d'aplicar, correspon més a compartida
les possibilitats i capacitats dels usuaris
que atenc.

Fundació Pere Relats

Gent Gran

5

Bones eines, bons professionals

5

Porto un cor i podria aplicar fent
Crear xarxa entre
En la benvinguda poder saber
adaptacions molts exercicis dels que ens diferents
com es diu cadascú i d'on ve
han ensenyat
professionals. Si es
deixa espai per trobarse en podria sortir una
comissió que
organitzessin un
concert de tots els
cors que hi han en
centres que participen
en el Programa
d'Apropa Cultrua

Sant Joan de Déu

Salut Mental

5

fue muy positiva, dinámica, lúdica y
enriquecedora

5

A través de la música se pueden trabajar más experiencias
muchos aspectos de movimiento y
sobre salud mental
cognitivos que nos irán de maravilla con crónica
nuestro colectivo

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física, Salut
Mental
Discapacitat intel·lectual,
Salut Mental
Dona, Salut Mental

5

5

pràctica, interessant i factible

5

5

Gent Gran

5

5

Infància i joventut, Salut
Mental
Infància i joventut

4

4

5

ha donat eines sencilles i interessants

4

Caritas Diocesana de
Girona

Formació d'adults

4

Em va agradar molt però em va faltar
una estona de parlar de com aplicar allò
après sobre el terreny

3

Perquè el col·lectiu i la feina que faig
Teatre social,
resulta una mica complicat enquibir-hi
psicodrama
dinàmiques així. Em va ajudar a adonarme que és possible encarar la meva
feina d'una altre manera, fent ús de
l'equívoc, traient ferro a les situacions...

Fundació SER.GI

Dona, Immigració, Infància i
joventut

5

5

FUNDACIO MAP

Discapacitat intel·lectual

5

Molt divertida i dinàmica, aplicable als
grups amb els quals treballo i un
professor excepcional
molt participativa i interessant

He adquirit recursos personals i puc
aprofundir més en
transferir algunes dinàmiques a la meva teatre
pràctica professional
eines per apropar-me als ususaris

Infància i joventut

5

Molt dinàmica, molt divertida i molt útil

4

Infància i joventut

5

Ha estat molt profitosa

5

Palau de la
Música

Palau de la
Música

Palau de la
Música
Palau de la
Música
Palau de la
Música
Palau de la
Música
Palau de la
Música
Palau de la
Música

Fundació Map

5

activa i formativa

5

Teatre Municipal
de Girona

Teatre Municipal
de Girona
Teatre Municipal
de Girona

5

Teatre Municipal
de Girona
Caritas
Teatre Municipal
de Girona

siempre se puede mejorar pero
me parece todo muy bien
organizado y dinamizado. así
como contenidos de gran utilidad

hagués volgut anar a potser podriem accedir als
les de teatre...espero materials de les sessions fen
que les repetireu
vídeo (per quan hi ha coreos...)
tècniques i eines.

En infants i joves pot costar més introduir l'humor, l'art com a
aquestes dinàmiques però en segons
teràpia (pintura)
quins cursos es poden fer servir per a
treballar molts aspectes.
Perquè pot resultar atractiu pels joves tot Teatre
i que la pràctica pot resultar més
complicada

En aquesta formació en concret,
que la persona que imparteix
estigui més familiaritzada amb els
diferents diferents col·lectius i
casuística del tercer sector. En
Marcel és excel·lent però m'ha
faltat asseure'ns amb calma i
parlar amb els altres participants
de les possibles aplicacions.

Ha estat la primera que he fet
però he sortit encantada, ha
superat totes les expectatives de
la formació

CENTRE
TRAMUNTANA

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física

5

La persona que ho va impartir te una
gran capacitat per al tema del teatre i la
manera de treballar-ho crec que es molt
enriquidora ja que ens va donar eines
per poder treballar molts d'àmbits. És un
gran professional.

3

Amb el col.lectiu que treballo tenen un
grau de discapacitació elevat

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat física, Salut
Mental

5

VA SER MOLT PROFITOSA I AMENA.
EL DOCENT TRANSMETIA MOLTA
PASSIÓ PEL QUÈ ENSENYAVA

4

EN CASOS QUE HI HA BONA
MOBILITAT PERÒ DIFICULTATS DE
LLENGUATGE

Dona, Gent Gran, Infància i
joventut

5

Didàctic, creatiu i cohesiu

3

Per millorar la comunicació i fer algunes resolució de conflictes durara més llarga
dinàmiques
amb teatre

Mas Casadevall

Discapacitat intel·lectual

5

Vaig gaudir i apendre molt més del que
esperava

5

Perque vaig poder reflexionar noves
maneres d'intervenció

Integra

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial, Salut
Mental
Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat física, Infància i
joventut, inclusió - grup de
nens mixte

5

5

Les explicacions van ser formidables, i
em van fer reflexionar moltíssim.

5

Perquè pel tipus de col.lectiu amb el que
treballo, en aquest cas nens,
multiculturalitat, discapacitat, famílies en
risc d´exclusió, l´empatía, el saber treure
els sentiments és fonamental per poder
treballar amb ells.

CP Quatre Camins

Presons

5

Dinàmica i instructiva

5

Es aplicable en la seva totalitat

Centre Penitenciari
Quatre Camins

Presons

4

Crec que al taller era massa gent per
com estava organitzat

5

Semble és molt útil apendre com
treballar les habilitats socials i les
emocions de forma pràctica i atractiva

altres arts

Centre de dia

Gent Gran

5

Per la qualitat dels terapeutes, sobre tot
la Pax

5

L'empatia i la gestió de les emocions es
basica a la nostra feina diaria de
contacte amb els altres

m'agradaria seguir
mes hores de treball
aprofundir en les
tècniques teatrals per
treballar
l'autoconeixement
personal, tambe
m'agradaria
experimentar amb
l'arterapia
Aprofundir en eines
Grups més petits
més pràctiques de
cara a la praxi diària

Teatre Municipal
de Girona

FUNDACIÓ PRIVADA
Teatre Municipal MAP
de Girona
Teatre Municipal
de Girona
Teatre Municipal
de Girona
Teatre Municipal
de Girona

CEIP COLLASO I GIL BARCELONA
Teatre Nacional
de Catalunya

Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya

5

Teatre Nacional
de Catalunya

Teatre Nacional
de Catalunya

Centre Sant Jaume,
Infància i joventut
Fundació Carles Blanch

4

4

La part d'expressió
És al primer taller que he assistit i
em sembla molt
la veritat que n'he sortit molt
enriquidora com les
contenta.
arts plàstiques, la
dansa, el teatre ja que
pots treballar molts
d'àmbits de la
persona...les pors,
neguits, en fi tocar
moltes habilitats
socials i personals
que realment en
l'educació
convencional no es
tenen en compte o es
treballa molt poc.

aprofundir amb el
treball endegat
Aprofundiments i
altres arts
En el meu cas
aprofundir de
qualsevol art
escènica, ja sigui
teatre o dansa, però
aquest especialment
ho he disfrutat
moltíssim
Mildfunnes

No tinc cap queixa

Les de teatre haurien de ser més
llargues de temps
Vaig trobar massa gent, per a dos
dinamitzadors

Pere Tarres

5

Molt bé. Dinàmica, marc contextual...

5

Teatre Nacional
de Catalunya

Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya

Gent Gran

5

5

SPAI

Drogodependència

5

5

Residència Mil·lenari

Gent Gran

4

Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya

Fundació Carles Blanch Infància i joventut

4

Infància i joventut

4

Infància i joventut

5

CRAE En Polzet

Infància i joventut

5

Habitatges amb serveis
per a Gent Gran "Lluís
Companys"

Gent Gran

4

Es va treballar molt bé els conceptes
teòric i pràctics

5

Fundació Catalana per a Discapacitat física
la Parálisi Cerebral

5

5

coordinadora contra la
marginacio
Crae En Polzet

colectius en risc en llibertat

5

Infància i joventut, Salut
Mental

5

Femarec

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física, Salut
Mental

5

Los profesores demonstraron que
conocian muy bien el contenido
propuesto para el curso, y lo transmitian
con segurida, la clase tenia una
atmosfera agradable y destendida pasou
muy rápido, quedaron las ganas de
mas...
totd dos ponents han dirigit molt bé la
sessio
Me ha encantado! Ha conseguido captar
mi atención desde el principio hasta el
final, resultándome realmente
interesante los contenidos y
agradeciendo el cómo lo han explicado.
Genial!
barreja de part teòrica i pràctica molt
interessant. Formadors amb molt domini
del tema. Metodologia emprada molt
adequada. Es va propiciar un molt bon
ambient amb molt bons resultats

Gent Gran

4

M'ha ajudat a reflexionar

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial, Salut
Mental

5

Justícia, Salut Mental

4

families en risc

5

Teatre Nacional
de Catalunya

Teatre Nacional
de Catalunya
Fundació TEAS
Teatre Nacional
de Catalunya

Paidos

Treballar les emocions bàsiques és molt Aprofundiment en
important, caldria fer més de seguiment, aquest tipus de
per a treballar altres emocions
formació

res,....

5
3

Teatre Nacional
de Catalunya

Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya

4

bona metodologia, falta de portar-ho més
al cos
Contingut molt interessant i molt bé
portat
Va ser una formació molt pel treball
realities I per la Vida

Teatre Nacional
de Catalunya

Teatre Nacional
de Catalunya

Tot perfecte, excepte que el grup era
massa gran, hi havia massa gent per
poder treballar..........

Sobre com fer ús de les eines explicades Arts Plàstiques,
a partir de l'art
Belles Arts, escultura
de l'espai, art i espai
públic, objectes de la
cultura de masses...

la temàtica molt coneguda

aprofundiments

3
5

Perquè treballlem amb neons I les
emotions son molt importants I com ends
dirigiim a ells també.
Es pot aplicar al meu dia dia tant
Altres arts
professional com personal

Trabajar con personas discapacitadas y
su entorno necesita que sepamos
identificar y saber dar el tractamento
adecuado a las emociones.

4
5

Todas formas de
posibilidades de
trabajar con las
emociones.

circ
Sencillamente porque creo que para
trabajar con infancia y jóvenes, la
empatía, el ser capaz de ponerte en el
lugar del otro, y responder así, es
esencial. Creo que han dicho muchas
cosas realmente interesantes
El fet de ser un Centre Especial de
Treball dificultat poder aplicar-ho

Magia

3

Afrontar determinades situacions

m'encanten les sessions pràctiques, en
les que vivencies amb el propi cos i la
veu el que després podràs treballar amb
els usuaris.
massa alumnes

5

És molt important conèixer les teves
emocions abans de treballar les dels
altres. Saber on et situes i per què.

Tècniques de
expressió
fotografia
participativa, dança,
teatre de l'oprimit

4

Porto un grup de teatre

teatre de l'oprimit

Molt bé la part teòrica i la part vivencial
de la jornada.

3

sobretot com a treball personal

aquesta sessió
l'allargaria més

3

Crec que com som moltes
persones les que volem fer el curs
els podrien fer en més d´una
sessió.

Continuar treballant
Tot i que es va treballar molt bé
les emocions,
seria millor fer-ho en grups més
resolució de
reduïts
conflictes, autoestima

Grups més reduïts

Teatre Nacional
de Catalunya

Justícia

5

5

Drogodependència, Salut
Mental, EXCLUSIÓ
SEVERA
Infància i joventut

5

5

5

Metodologia molt vivencial i fresca

5

Presons

4

El grup era massa gran -75 persones

4

Tallers Bellvitge

Discapacitat intel·lectual

5

los sentimientos son aaspectos que
tenemos poco presentes y muy
necesario en el trabajo con personas.

5

CO Paideia

Discapacitat intel·lectual

2

3

C.O. Sínia

Discapacitat física

5

Esperava una sessió més encaminada a
treballar tècniques de teatre amb els
usuaris, enlloc de treballar l'educació
emocional dels treballadors per mitjà del
teatre
Em va encantar la temàtica i la dinàmica
de la sessió

Grup Catalonia

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física, Salut
Mental

5

Por el acierto de la temática tratada en
relación al trabajo con personas. Muy
enriquecedora a nivel personal y
profesional. La metodología empleada es
muy efectiva y promueve la toma de
consciencia de la relación con las
propias emociones y con las de los
demás.

5

UHPP-BRIANS 1

Presons, Salut Mental

4

Bons professionals

3

Club Social Sarrià-Sant
Gervasi

Salut Mental

5

Molt amena

4

Gent Gran

5

FCPC

Discapacitat física

5

Fundació Privada MAP

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat sensorial,
Discapacitat física, Salut
Mental
Discapacitat intel·lectual

4

4

El contingut molt idoni. Un xic de
problemes amb l'espai

4

El formador amb molta experiencia i
facilitant molt l'adequació del treball

Aprofundir un xic més En aquest cas concret caldria
en el treball ja iniciat vetllar per un espai més idoni

Mas Casadevall

Discapacitat intel·lectual

4

Problemes amb l'organització de l'espai

5

Puc fer servir plantajaments presentats
en el curs de manera inmediata en el
meu treball

Fundació SER.GI

Immigració, Infància i
joventut

5

Pel formador i la dinàmica

4

Aprofundir el ja iniciat Sempre han estat molt bé. En
aquesta ocasió l'espai no era del
tot correcte
tant altres arts com
aprofundir en el tema
dansa

Infància i joventut

5

Molt interessant i necessària per
l'educació

5

Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya

Teatre Nacional
de Catalunya

Teatre Nacional
de Catalunya

Teatre Nacional
de Catalunya

Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Nacional
de Catalunya
Teatre Principal
d'Olot

Fund Autisme Mas
Teatre Principal
Casadevall
d'Olot
Teatre Principal
d'Olot
Teatre Principal
d'Olot

Teatre Principal IES La Garrotxa
d'Olot

5

TEATRE DEL MIM

Perquè ens hem de conèixer, aceptar i
construir per a poder acompanyar a
d'altres.
si. tot i que vam passar per sobre sense
profunditzar.

Pintura, acceptació
d'emocions

aprofundiment
regulació emocional
amb teatre
se ha trabajado de una forma practica y Continuar
ofreciendo recursos para poder trabajar profundizando en el
con los usuarios.
trabajo de los
sentimientos.
Em sembla útil el que plantejava el taller Teatre, circ, dansa
però no era el que esperava
(tècniques i idees per
treballar amb els
usuaris i de manera
inclusiva)
Per la gent que té dificultats a expressar la comunicació i
les seves emocions , l'art és un molt bon relacions
canal
interpersonals
Trabajando con personas es
Me encantaría
imprescindible tener conocimiento y
profundizar más en el
herramientas para identificar, expresar, tema del trabajo con
canalizar e integrar las emociones en la las emociones, tanto
rutina diaria.
en teatro como en
música.

Més informació prèvia sobre el
taller i una ràtio més adequada de
formadors i assistents

Ara no se'm acut res

Todas las formaciones me han
parecido de gran calidad. en
alguna, como esta en concreto, se
me ha hecho demasiado corta y
no me importaría hacer una
segunda o tercera parte. Aunque
sea un tema que ya se ha
abordado en una formación, creo
que es un tema lo suficientemente
importante como para profundizar
en él en futuras formaciones.

Sí, perquè vam treballar la capacitat
d'empatitzar

5
La sessió em va encantar. Va ser
emocionant i va estar molt bé gestionada

3

Penso que com treballo jo amb el meu
col.lectiu no sé ven bé com fer-ho

3

Arts plàstiques

Percusió corporal

l'expressió corporal és molt important a
l'hora d'educar

Centre Acolliment Llar
Infantil Nra Sra
Teatre Principal Misericordia
d'Olot

Infància i joventut

5

Va ser molt interessant tal com va estar
explicada, realitzada, viscuda i em va
donar eines per a integrar la dansa i
l'expressió dels meus sentiments i
emocions a la feina i a la vida

4

aprendre a expressar, trobar canals de
comunicació a través del cos, ... és una
assignatura pendent però bàsica en un
món com el nostre, massa mental

cançó

l'espai hauria d'haver estat més
ampli

Integra

Discapacitat intel·lectual,
Discapacitat física

5

Em va agradar molt l'enfoc, la mirada
mes holistica sobre la dansa. Tambe la
combinacio teorica practica va estar molt
equilibrada.

4

En el lleure crec que se li pot treure molt
de partit, sobretot tenint en compte el
concepte de dansa que ens va explicar
en Cesc; que tot potser dansa si
realment hi poses cos, ment,cor. Fent les
coses aixi i mostrant-li als nanos i joves
segur que podrem dansar moltissim

La veritat es que tot.
Aprofundir, tambe
teatre i plastica.
Tecniques...

Nomes he fet aquesta, de
moment, i em va agradar molt

centre tramuntana

Discapacitat intel·lectual

5

perser una activitat molt vivencial ,
senzilla i pràctica, apta per a tots els
nivells

5

han estat exerccics senzills, fàcils
d'aplicar a qualsevol tipus d'usuari

tècniques de dansa
la iinforamció per accedir-hi a les
adaptades a persones instal.lacions
amb greus dificultats
físiques a part de les
intelectuals ( cadira
de rodes 9

Teatre Principal
d'Olot

Teatre Principal
d'Olot

Valoracions de les sessions Educa amb l'Art Any 2016
Càrrec de l'assistent
Técnic Registre i Exposicions Temporals

Tècnic d'exposicions
Pecaria en Arts Santa Mónica
Acció Educativa - Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Valoracions Jornada

Comentaris/Propostes

Utilitat dels continguts
4

4

3
4
4

Algunes de les xerrades entraven poc en
matèria, crec que necessitem eines i
directrius més concretes, però en general
3 ho valoro positivament.
4
4

Cap de Secció de Planificació i Cooperació del Dept. de Cultura
Responsable del Projecte Social

4
4

coordinadora exposicions
Administratiu, Central Reserves de L'Auditori
Responsable del departamnet d'Educació del MNAC
Tècnic (ciutadania, drets, participació)
Tècnica arts visuals
responsable servei educatiu

3
4
3
1
4
4

Cap comunicació i mk

4

Cap de Comunicació

3

Totes les intervencions van ser molt
suggerents i almenys per la meva feina
vaig veure diversos exemples i recursos
4 que d'una forma u altre puc aplicar.
4
La organització estava molt bé però no
4 van ser puntuals.
4
4 Donar més temps al col·loqui
1
4
4
La primera sessió em va semblar massa
genèrica per ser la primera, potser
hagués anat bé una mica més de
concressió sobre el que anavem a fer.
4 Gràcies!
M'encantaria rebre les presentacions dels
4 ponents! Seria possible? Gràcies!

Tècnic de Comunicació Cultural

4

Atenció al Públic

2

Responsable comunicació
Gestora
Suport en el servei educatiu
Tècnic

3
3
4
4

Tecnic d'Accessibilitat Centre d'Autonomia Personal Sirius
Regidora de Cultura Ajuntament de Berga
Comunicació i marketing digital

4
4
4

Ha estat una Jornada motivadora,
interessat i per a mi útil. M'ha agradat
especialment el missatge de transgressió
i innovació que aporta entendre la gestió
de l'Accessibilitat des de la transversalitat
(el disseny, la comunicació, els serveis, la
senyalització, la planificació) i entès com
un tema de cohesió de la diversitat social.
Felicitats per la iniciativa.
4 Gràcies.
Vaig trobar que els grups de treball van
tenir poc temps per a treballar en
profunditat.
La intenció de la jornada era bona, però
crec que va faltar aprofundir en els
2 exemples (Liceu i Vila Museu).
Penso que va ser molt interessant el
poder fer grups més reduïts i treball
pràctic. En aquest sentit va ser enriquidor,
i crec que va dinamitzar molt la jornada.
En general, penso que la jornada va
aportar elements "aplicables" i al final,
això també és molt interessant, més enllà
3 de la base "teòrica"
3
3
4
M'ha semblat molt positiu aquest espai de
debat per aclarir criteris i intercanviar
4 idees sobre bones pràctiques.
4
4

Tècnic Administració Pública

4

registre y coordinació expos temporals al MNAC
Tècnica
Cap de Comunicació i Màrqueting
Cap de la Unitat de Produccio
Departament d'Exposicions

4
4
3
4
4

Responsable de Comunicació i Premsa

4

Dinamitzadora cultural del Teatre La Gorga
Gestió de publics

3
3

Molts pros: Ponents potents, temàtica
amb força oportunitats, incorporació
inclusiva d'entitats vis Fila Zero,
desplegament de mitjans.
Contres: se li va tallar a una de les
intervencions amb perill de malentès en la
comunicació, tema delicat; si se li dona
peu, difícil de reconduïr, però exemple en
tot cas de dificultats latents dels
col·lectius.
L'espai, sense coffee break dificulta els
timings i posa de manifest que el centre
anfitrió no aposta per l'acte fins al final (la
4 mas-quina is not the same).
més exercicis pràctics i més temps de
4 debat al final. gràcies
4 Fer més formació.
3
4 Continuar por este camino, os felicito!
3 Molt útil i ben organitzat
Va ser una jornada molt intensa i
profitosa. Valoro molt positivament els
contactes de les diferents entitats i
empreses que ens heu facilitat perquè
ens poden ser útils en el moment de
posar en marxa diferents projectes
4 d'accessibilitat a la nostra institució.
La sala no era adequada. S'haurien
d'haver posat cadires al mateix nivell on hi
havia la persona amb cadira de rodes
perquè no es sentís desplaçada. De la
mateixa manera que caldria haver anat
explicant les presentacions per la gent
amb problemes de visió.
Crec que no s'hauria d'haver tallat la
persona que estava fent una intervenció
respecte els punts que no li semblaven
3 prou correctes del manual.
4

Responsable del Departament de Comunicació
Directora Comunicació i màrqueiting
Director

3
4
4

responsable visitant

2

Membre Associació de Museòlegs de Catalunya
Cultura
Tècnica de persones amb discapacitat
Departament de comunicació i premsa

4
3
4
4

Tècnic de museu. Exposicions i registre a la Fundació Miró
DEpartament educatiu

3
4

regidor de Cultura
Gerent

3
3

ADVC B1+B2+B3
Comunicació - Teatre Akadèmia
Cap de màrqueting
Auxiliar de direcció artística
responsable serveis educatius

3
3
3
3
3

Crec que aquestes jornades són molt
positives per conscienciar-nos de la
importància de que els nostres
equipaments siguin cada vegada més
accessibles per a tothom. No obstant,
agrairia que aquestes jornades fossin
més pràctiques i que es donin exemples
de bones pràctiques d'altres equipaments.
3 Moltes gràcies per tot!
4
4
Ponent Avanti interessant. Darrera
ponent, sobrada. Exercicis tallers poc
2 treballats
Exposicions amb contingut digital
adaptades per a discapacitats Xarxes
4 socials i discapacitats
3
4
4 Felicitats!!
Continuar endavant amb aquest tipus de
jornades, fent-les encara més
transversals si fos possible. Propiciar els
diàlegs, les taules rodones i debat entre
3 participants.
4
Merci per montar-los. Calen molts
4 curssos. Gràcies
3
Potser haguès sigut millor fer la part de
l'activitat conjunta més cap al final perquè
3 no es fes tant pesat el matí.
3
3
4
3

Gestió continguts. Departament Comunicació

3

Tècnic de comunicació

4

Administració i taquilles
tècnic

4
4

Tècnica assessor

3

Cap d'activitats del Museu Nacional d'Art de Catalunya

3

Enhorabona per la iniciativa! És
imprescindible la formació en aquest
camp, i els equips de comunicació sovint
no tenim en compte l'accessibilitat. Ara
tenim ganes de fer formació interna
perquè tothom tingui més informació
3 sobre el tema.
Felicitats. El disseny per a tothom aixñi
com la lectura fàcil ha de ser prioritari per
les persones que treballem en
4 comunicació, sobretot en l'àmbit social.
Em va agradar moltíssim la Mònica
Surís!!! I felicitats per la proposta i
l'organització!!!! La localització de la
jornada també va ser un encert, sobretot
pels que venim de fora, doncs l'arribada
4 amb transport públic és realment còmoda.
3
la part més interessant va ser la
presentació de "solucions" concretes de la
2 Mònica Surís
Preferiria conèixer millor les experiències
de les institucions que han aplicat
mesures vinculades a l'accessibilitat
abans que les d'empreses i assessors
3 privats.

Sumari
Apropa Cultura celebra el seu 10è aniversari

1

Mitjà: xarxanet.org, Audiència: 3.738, Valor: 28€

El proyecto Apropa Cultura celebra su 10º aniversario en L'Auditori

2

Mitjà: gencat.cat, Audiència: 7.888, Valor: 95€

'A través del acceso a la cultura se contribuye a la inclusión social'

3

Mitjà: Expansión, Audiència: 146.000, Difusió: 26.372, Valor: 3.240€

L'Atlàntida i el MAP, premis a Apropa Cultura

4

Mitjà: El 9 Nou, Valor: 204€

Seminaris d'ensenyament especial a en el marc d''Apropa cultura'

5

Mitjà: El Segre en Català, Audiència: 57.000, Difusió: 4.979, Valor: 55€

Sònia Gainza: La cultura és rehabilitadora

6

Mitjà: nuvol.com, Audiència: 10.042, Valor: 77€

Apropa Cultura | 10è aniversari

8

Mitjà: Barcelona Cultura, Audiència: 32.770, Valor: 469€

La segona setmana Apropa Cultura celebra 10 anys daccés universal a la c

9

Mitjà: Revista Musical Catalana, Audiència: 427, Valor: 24€

Les â 'cinc estrelles' socials de l'Auditori

11

Mitjà: elpunt.cat, Audiència: 64.687, Valor: 621€

Apropa Cultura celebra 10 anys al costat de les persones vulnerables

12

Mitjà: El Punt Avui, Audiència: 131.000, Difusió: 23.306, Valor: 576€

Apropa Cultura, 10 años del acceso universal al arte

13

Mitjà: La Razón, Audiència: 240.000, Difusió: 80.108, Valor: 3.336€

El programa Apropa Cultura celebra 10 anys amb una festa

14

Mitjà: BTV, Audiència: 18.918, Valor: 177€

d'Apropa Cultura Deu anys

15

Mitjà: La Vanguardia en català, Audiència: 316.000, Difusió: 55.273, Valor: 7.545€

troba en altres àmbits que no es

16

Mitjà: La Mañana, Difusió: 2.093, Valor: 693€

Apropa Cultura ofrece 132.000 experiencias

17

Mitjà: El Segre, Audiència: 88.000, Difusió: 9.395, Valor: 120€

Apropa Cultura ofereix 132.000 experiències

18

Mitjà: El Segre en Català, Audiència: 57.000, Difusió: 4.979, Valor: 122€

200 activitats per acostar la cultura als més vulnerables
Mitjà: Ara, Audiència: 119.000, Difusió: 14.416, Valor: 553€

19

Cultura com a dret social

20

Mitjà: rac1.org, Audiència: 79.655, Valor: 832€

Sant Cugat se suma a la 2a Setmana Apropa Cultura

21

Mitjà: totsantcugat.cat, Audiència: 7.018, Valor: 67€

El programa Apropa Cultura fa deu anys

22

Mitjà: comunicacio21.com, Audiència: 214, Valor: 24€

10 anys d'Apropa Cultura

23

Mitjà: Noticiaspress.es, Audiència: 2.502, Valor: 24€

El Govern celebra els 10 anys del programa Apropa Cultura, que facilita l'ac

24

Mitjà: Govern.cat, Audiència: 2.624, Valor: 24€

Reivindiquen que l'accés a la cultura sigui un dret real per als col·lectius vu

25

Mitjà: BTV Notícies.cat, Audiència: 195.629, Valor: 978€

Reivindiquen que l'accés a la cultura sigui un dret real per als col·lectius vu

26

Mitjà: BTV, Audiència: 18.918, Valor: 177€

El Govern celebra els 10 anys del programa Apropa Cultura, que facilita l'ac

27

Mitjà: PressPeople, Audiència: 15.867, Valor: 373€

Neus Munté: Posant en valor la dimensió social i inclusiva de la cultura, as

29

Mitjà: PressPeople, Audiència: 15.867, Valor: 373€

Neus Munté: Posant en valor la dimensió social i inclusiva de la cultura, as

30

Mitjà: Govern.cat, Audiència: 2.624, Valor: 24€

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso

31

Mitjà: Agencia de noticias EUROPA PRESS

CATALUNYA.-ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experie

33

Mitjà: Agencia de noticias EUROPA PRESS

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso

35

Mitjà: eleconomista.es, Audiència: 887.152, Valor: 10.025€

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso

37

Mitjà: europapress.es, Audiència: 469.874, Valor: 7.776€

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso

39

Mitjà: eldia.es, Audiència: 83.115, Valor: 893€

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso

41

Mitjà: bolsamania.com, Audiència: 340.795, Valor: 3.459€

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso

43

Mitjà: lainformacion.com, Audiència: 64.320, Valor: 444€

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso

45

Mitjà: informativostelecinco.com, Audiència: 511.997, Valor: 5.760€

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso

47

Mitjà: gentedigital.es, Audiència: 12.510, Valor: 102€

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso
Mitjà: cuatro.com/noticias, Audiència: 276.613, Valor: 2.490€

49

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso

51

Mitjà: lavozlibre.com, Audiència: 31.733, Valor: 214€

Neus Munté: Posant en valor la dimensió social i inclusiva de la cultura, as

53

Mitjà: gencat.cat, Audiència: 7.888, Valor: 95€

El Govern celebra els 10 anys del programa Apropa Cultura, que facilita l'ac

54

Mitjà: gencat.cat, Audiència: 7.888, Valor: 95€

ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer 132.000 experiencias a perso

56

Mitjà: diariosigloxxi.com, Audiència: 11.900, Valor: 80€

AMPLIACIÓ:El programa Apropa Cultura ha facilitat en 10 anys 132.500 expe

58

Mitjà: vilaweb.cat, Audiència: 135.001, Valor: 1.391€

Dolors Bassa: les polítiques socials no poden obviar la cultura com a garant

59

Mitjà: gencat.cat, Audiència: 7.888, Valor: 95€

El programa Apropa Cultura ha facilitat en 10 anys 132.500 experiències cul

61

Mitjà: vilaweb.cat, Audiència: 135.001, Valor: 1.391€

Apropa Cultura: 200 activitats per acostar la cultura als sectors més vulnera

62

Mitjà: ara.cat, Audiència: 236.090, Valor: 2.526€

El programa Apropa Cultura ha facilitat en 10 anys 132.500 experiències cul

63

Mitjà: directe.cat, Audiència: 21.743, Valor: 192€

Apropa Cultura celebra els primers 10 anys amb una festa a lAuditori

64

Mitjà: teatral.net, Audiència: 1.678, Valor: 50€

El programa Apropa Cultura reserva places per l'assaig de l'òpera Don Gio

67

Mitjà: Radiosabadell.fm, Audiència: 1.282, Valor: 24€

Apropa Cultura fa la cultura accessible

68

Mitjà: Barcelona Cultura, Audiència: 32.770, Valor: 469€

La consellera Munté participarà en la festa del 10è aniversari d'Apropa Cult

69

Mitjà: gencat.cat, Audiència: 7.888, Valor: 95€

Sònia Gainza: Fem de pont entre els equipaments culturals i les entitats soc

70

Mitjà: xarxanet.org, Audiència: 3.738, Valor: 28€

Els consellers Dolors Bassa i Santi Vila participen en la presentació dels

72

Mitjà: gencat.cat, Audiència: 7.888, Valor: 95€

El Programa Apropa Cultura fa 10 anys

73

Mitjà: entreacte.cat, Audiència: 122, Valor: 24€

VNG se suma a la Setmana Apropa Cultura

74

Mitjà: vilanova.cat, Audiència: 4.886, Valor: 61€

Deu anys promovent l'accés a la cultura

75

Mitjà: El Digital D Barcelona, Audiència: 4.938, Valor: 69€

Cultura per a tothom

76

Mitjà: El 3 de Vuit, Audiència: 19.000, Difusió: 2.696, Valor: 222€

LAjuntament de Vilafranca impulsa un projecte per facilitar laccés a la cultu
Mitjà: El Cargol, Audiència: 641, Valor: 24€

77

El Vendrell sadhereix al projecte solidari Apropa Cultura

78

Mitjà: vilanovadigital.com, Audiència: 3.989, Valor: 40€

L'Apropa Cultura acosta al teatre persones en risc d'exclusió social

79

Mitjà: totsantcugat.cat, Audiència: 7.018, Valor: 67€

L'Apropa Cultura ofereix 700 entrades d'espectacles del Teatre-Auditori a p

80

Mitjà: cugat.cat, Audiència: 2.467, Valor: 24€

L'Apropa Cultura ofereix 700 entrades per a espectacles del Teatre-Auditori

81

Mitjà: cugat.cat, Audiència: 2.467, Valor: 24€

Una coral de la presó es farà sentir a L Auditori

82

Mitjà: CatCLàSSICS, Audiència: 61, Valor: 24€

No estem fent caritat: la diversitat ens enriqueix a tots

84

Mitjà: Ara, Audiència: 119.000, Difusió: 14.416, Valor: 871€

Sònia Gainza: No estem fent caritat: la diversitat ens enriqueix a tots

85

Mitjà: ara.cat, Audiència: 191.464, Valor: 1.991€

Loci cultural com a eina dinclusió social

87

Mitjà: xarxanet.org, Audiència: 3.582, Valor: 24€

Curso para formar a grupos en riesgo de exclusión social

89

Mitjà: La Mañana, Difusió: 2.142, Valor: 43€

Gent normal a escena

90

Mitjà: El Periodico Catala, Audiència: 177.000, Difusió: 34.104, Valor: 4.158€

Músics i ballarins no professionals ocupen el Mercat de les Flors

91

Mitjà: elperiodico.cat, Audiència: 112.645, Valor: 1.267€

Badalona apropa el teatre als col·lectius en risc d'exclusió

93

Mitjà: diaridebadalona.com, Audiència: 1.312, Valor: 24€

El Teatre-Auditori obre les portes a 656 persones en risc d'exclusió social e

94

Mitjà: totsantcugat.cat, Audiència: 9.764, Valor: 103€

Badalona sadhereix al programa dinclusió Apropa Cultura

95

Mitjà: Noticiaspress.es, Audiència: 2.746, Valor: 24€

Un programa de inclusión social permite a 656 personas ver espectáculos

96

Mitjà: lavanguardia.es, Audiència: 2.226.425, Valor: 27.942€

Badalona s'adhereix al programa d'inclusió 'Apropa Cultura'

97

Mitjà: badanotis.com, Audiència: 885, Valor: 24€

Badalona s'adhereix al programa d'inclusió Apropa Cultura

98

Mitjà: Diputació de Barcelona, Audiència: 2.502, Valor: 44€

CATALUNYA.-Un programa de inclusión social permite a 656 personas ver

99

Mitjà: Agencia de noticias EUROPA PRESS

Badalona acerca el teatro a los colectivos en riesgo de exclusión social

100

Mitjà: lavanguardia.es, Audiència: 2.226.425, Valor: 27.942€

Un programa d'inclusió social permet a 656 persones veure espectacles a
Mitjà: aldia.cat, Audiència: 3.967, Valor: 24€

101

Nova edició d'Apropa Cultura

102

Mitjà: Diari de Tarragona, Audiència: 91.000, Difusió: 9.388, Valor: 157€

El programa d'integració de persones en risc d'exclusió 'Apropa cultura' t

103

Mitjà: cugat.cat, Audiència: 4.577, Valor: 48€

Els teatres municipals de Badalona se sumen al programa 'Apropa Cultura' que 104
Mitjà: Área Badalona, Audiència: 122, Valor: 24€

Roger Guasch: El Liceu és ara un teatre més accessible, equitatiu i públic
Mitjà: Llegir en cas d'incendi, Audiència: 641, Valor: 24€

105

http://xarxanet.org/comunitari/noticies/apropa-cultura-celebra-el-seu-10e-aniversari

Secció: Solidaridad y Asociacionismo
01/11/2016

Apropa Cultura celebra el seu 10è aniversari
Títol: Europa Espanya Català
El projecte Apropa Cultura ha celebrat el seu desè aniversari fent una festa a LAuditori el dia 24
d'octubre, a la qual han assistit usuaris i usuàries, equipaments, artistes, centres socials i autoritats
que hi participen reivindicant laccés universal a la cultura.
Durant aquest esdeveniment, les persones que han format part d'Apropa Cultura com a usuàries i
educadores han donat a conèixer les seves experiències. També s'ha reconegut la tasca de les
entitats més compromeses amb el projecte al llarg d'aquests deu anys, i se'ls hi ha fet entrega d'un
diploma commemoratiu.
I en la celebració no podien faltar les actuacions culturals. El ballarí i coreògraf Cesc Gelabert, un
quartet d'intèrprets de lOBC, la soprano Begoña Alberdi i el Cor Apropa han amenitzat la festa.
Apropa Cultura ha publicat una revista de 12 pàgines amb testimonis, balanç i mirades al futur,
amb motiu d'aquest 10è aniversari.

http://dixit.gencat.cat/es/detalls/Noticies/projecte_apropa_cultura_celebra_10e_aniversari

Secció: Empleo - Asistencia y Protección Social
31/10/2016

El proyecto Apropa Cultura celebra su 10º
aniversario en L'Auditori
Títol: Europa Espanya Espanyol
El Gobierno catalán apoya esta iniciativa que ofrece una plataforma para facilitar la sinergia entre
equipamientos culturales y entidades sociales, para promover la inclusión y la transformación
social a partir de la cultura.
El proyecto Apropa Cultura ha celebrado su décimo aniversario con una fiesta en el Auditorio que
ha reunido por primera vez todos los agentes que hacen posible el programa: usuarios,
equipamientos, artistas, centros sociales y autoridades unidos para reivindicar el acceso universal
a la cultura. El Gobierno de Cataluña apoya esta iniciativa que ofrece una plataforma para facilitar
la sinergia entre equipamientos culturales y entidades sociales, para promover la inclusión y la
transformación social a partir de la cultura.
Ha presentado el acto el periodista Toni Puntí, con la participación de Sonia Gainza, la directora
del programa Apropa Cultura, Neus Munté, consejera de la Presidencia de la Generalitat de
Catalunya, Dolors Bassa, consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Santi Vila, consejero
de Cultura, y Laia Ortiz, tercera teniente de alcalde y directora del Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Barcelona.
Durante el acto se ha dado a conocer la experiencia de los usuarios y educadores y ha disfrutado
de las actuaciones del bailarín y coreógrafo Cesc Gelabert, de un cuarteto formado por músicos de
la OBC, de la soprano Begoña Alberdi y del Coro Apropat. También se ha reconocido la labor de
las entidades más comprometidas durante estos diez años que han recibido un diploma
conmemorativo.
Con motivo del 10º aniversario, Acerca Cultura ha publicado una revista de 12 páginas con
testimonios, balance y miradas al futuro.
Apropa Cultura nació la temporada 2006/2007 para dar respuesta al interés de varias entidades
para asistir a conciertos programados en L'Auditori. En temporadas posteriores, el proyecto fue
sumando nuevos equipamientos culturales y entidades hasta contar hoy con más de 60 centros en
todo el país, entre teatros, auditorios, festivales y museos. Desde 2006, se han hecho posible
132.500 experiencias culturales para personas vulnerables y se han registrado 1.573 entidades
sociales.

Viernes, 28 de octubre de 2016

www.expansion.com/catalunya

CATALUNYA
OCIO Y CULTURA
LA VIGESIMOSEGUNDA EDICIÓN DEL SALÓN DEL MANGA REUNIRÁ EN LA CAPITAL CATALANA A MÁS DE 100.000
AFICIONADOS AL CÓMIC JAPONÉS DESDE ESTE SÁBADO HASTA EL MARTES 1 DE NOVIEMBRE.

La fiebre por el manga
regresa a Barcelona
Sònia Ribera. Barcelona

Desde mediados de la década
de los años 50 hasta la actualidad, generaciones de japoneses han crecido teniendo como referentes a los personajes del manga. Así pues, este
género se nutre de la cultura
nipona. Una forma de ver, entender y mostrar el mundo
que, en Catalunya, aterrizó a
través de las series de anime
como Dragon Ball, y se consolidó con la apuesta por la edición de este tipo de cómics a
finales de la década de los
años 90.
La afición del manga ha
crecido notablemente, aunque, como en todos los géneros literarios, la crisis ha frenado su desarrollo. El sector
mantiene su relevancia dentro del mundo del cómic a pesar del cierre de algunas pequeñas editoriales como
Mangaline. Por este motivo,
los grandes sellos como Norma Comics o Planeta han
concentrado su oferta en los
tipos de manga que se venden
más. Estos son, según Sira
Guarido, editora de manga de
ECC Ediciones, el shonen y el
seinen, caracterizados por
tramas alrededor de temas
como el sexo, la violencia y la
política.
El éxito del manga en la comunidad autónoma se reafir-

El manga regresa al recinto ferial de Montjuïc.

El sector del manga
mantiene su
relevancia dentro
del mundo del cómic
a pesar de la crisis
La diversidad de
géneros le ha
permitido llegar
a diferentes públicos
como el femenino

ma cada año en la multitudinaria asistencia al Salón del
Manga que este sábado llega a
su vigesimosegunda edición
en Montjuïc, Barcelona.
Este hecho ocurre, según
Carles Santamaria, director
del certamen, porque el manga no es una moda, sino un género que vino para quedarse.
Una certeza que se explica a
causa de la diversidad de géneros que le ha permitido llegar a diferentes públicos como el femenino y debido a su
lenguaje directo, juvenil y
emocional, ya que en este tipo
de cómics se tiene mucha im-

portancia el argumento de la
historieta. No obstante, lo que
llama más la atención es el dibujo que, con rasgos gráficos
propios marcados por el padre del manga, Osamu Tezuka, ha sido imitado por diversos dibujantes españoles
como Luis Durán.
Según Josep Maria Polls,
jefe de estudios del centro del
cómic y artes visuales Joso, situado en Barcelona, el manga
no es solo un cómic, sino que
es la creación de unos personajes con los cuales se puede
interactuar a través de disfraces, videojuegos y canciones.
Por tanto, con la creación de
un mundo alternativo se consigue la renovación y adaptación constante del género a la
sociedad actual.
Partiendo desde lo occidental, Barcelona, a diferencia de otras ciudades españolas, ha creado pequeños universos culturales, por ejemplo, el japonés, con una gran
variedad de establecimientos
como tiendas, restaurantes
hasta festivales de cinema
oriental.
Esta presencia de la cultura
nipona podría ser la explicación de que Catalunya tenga
gran parte de la industria editorial y sea un núcleo y un
punto de distribución al resto
del Estado español.

Marcas, progreso y desigualdad
E. Galián. Barcelona

En Brand Soul, el publicista
Nicolás de Salas desgrana cómo las marcas pueden llegar
al corazón de los consumidores y fortalecer, de esta manera, su presencia en el mercado. El documentalista Johan
Norberg describe en Progress
la evolución que ha experimentado la humanidad en
campos como la libertad, la
igualdad o la esperanza de vida durante los últimos siglos.
En Desigualdad y desequilibrio, el economista James K.
Galbraith realiza un ensayo
sobre las relaciones entre el
sector financiero y la desigualdad de las rentas.

LID.

Oneworld.

RBA.

Sònia Gainza, directora de Apropa Cultura.

SÒNIA GAINZA APROPA CULTURA

“A través del acceso
a la cultura se contribuye
a la inclusión social”
Sònia Ribera Barcelona

Sònia Gainza (Barcelona,
1966) es la directora de
Apropa Cultura, una iniciativa que contribuye al acceso
a la cultura de colectivos vulnerables.
– ¿De dónde surge la idea
de Apropa Cultura?
La idea surge desde L’Auditori que ya recibía la demanda informal de entidades sociales que nos escribían cartas pidiendo poder
asistir a los diferentes espectáculos.
– ¿Cuál es el balance de estos diez primeros años?
A nivel cuantitativo, se resume en las 132.500 experiencias culturales que hemos hecho posible. Y en los
más de 60 teatros, auditorios, museos y festivales que
conforman Apropa Cultura.
Más allá de las cifras, estamos convencidos de que a
través del acceso a la cultura,
el programa contribuye a la
inclusión y a la mejora social.
– ¿Cómo se financia?
Tiene financiación de la
Generalitat de Catalunya, el
Ayuntamiento de Barcelona, y la Diputación de Barcelona, que aportan el 70% del
presupuesto. Un 16% lo abonan los equipamientos culturales. Por su parte, La
Obra Social de La Caixa
aporta un 11%. Y un simbólico 2% de recaudaciones de
espectáculos y un 1% de las
cuotas de formaciones.
– ¿Cuál es el presupuesto
de Apropa Cultura?
El presupuesto asciende a
280.000 euros. Pero, hay
que tener en cuenta que una
parte de los gastos los cubre

“

Son escasos
los espacios que
destinan una partida
económica a
accesibilidad”
L’Auditori al estar instalados
allí.
– ¿Qué tipo de relación tienen con los equipamiento
culturales?
Los equipamientos firman un convenio con Apropa Cultura, en el cual se
comprometen a reservar el
2% del aforo de la temporada. Igualmente, pagan una
cuota anual entre 400 los
equipamientos más pequeños hasta 1.500 euros los
más grandes.
– ¿Existe una inversión y
una intención real de hacer
cultura accesible?
Sí que hay una sensibilidad y un cambio de mirada
real que se concreta en una
demanda en formación de
adaptación de contenidos y
atención a grupos diversos y
vulnerables. Pero, en realidad, son escasos los espacios
que destinan una partida
económica a accesibilidad.
– ¿Cuáles son sus expectativas a corto plazo?
Consolidar el programa
con nuevos perfiles, nuevas
inversiones, incrementar el
mecenazgo y crear una fundación privada para ser capaces de tener un crecimiento en Catalunya, acoger
a promotores públicos y privados y satisfacer la demanda y necesidades de los colectivos sociales de una manera satisfactoria y relevante.

La tercera representació de Laura a la ciutat dels
sants en versió teatral aquest
divendres a l’ETC, a càrrec
d’Etcètera Teatre, ha exhaurit les entrades igual que les
dues primeres. De moment,
no està previst que la companyia faci cap altra representació del text de Miquel Llor.
Vic

Intensiu a L’Atlàntida
‘La tempesta’, ‘Vuelos’ i ‘Caiguts del cel’, en tres dies

Shakespeare V.O.
Shakespeare en versió
original, és a dir, en
anglès. Aquesta és la
proposta que es presenta
aquest divendres a L’Atlàntida, on es podrà veure La tempesta, obra del
dramaturg anglès en clau
de commedia dell’arte.
Dos actors comparteixen
escenari amb cinc músics
que toquen instruments
de l’època, recreant l’estil de representacions
del segle XVII. Hi haurà
títols escrits per seguir la
representació en català.
Divendres, 28 d’octubre,
2/4 de 9 vespre.

Dansa i Da Vinci
El món de Leonardo da
Vinci i els seus invents i
màquines, com també la
seva pintura i escultura,
inspiren Vuelos, la producció de la companyia
Aracaladanza que dissabte es podrà veure a l’escenari de L’Atlàntida. Enrique Cabrera dirigeix els
cinc ballarins que interpreten aquest muntatge
de la companyia madrilenya que ja havia destacat
a L’Atlàntida amb les
seves anteriors produccions, Nubes i Pequeños
paraísos. Dissabte, 29
d’octubre, 6 tarda.

Comèdia d’èxit
Estrenada la temporada
passada, arriba ara del
Teatre Goya de Barcelona
on ha tornat a triomfar.
Caiguts del cel és una
comèdia de repartiment
estel·lar (Jordi Bosch,
Emma Vilarasau, Carles
Martínez i Anna Barrachina) basada en un text
del francès Sébastien Thiéry. Què passaria si una
parella es trobés a casa,
de cop i volta, un munt
de diners de procedència
desconeguda? Com ho
afrontaria cadascú? Diumenge, 30 d’octubre, 6
tarda.

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

Entrades exhaurides
a la tercera ‘Laura...’

CULTURA

EXEMPLAR DE SUBSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D’EL9NOU- QUEDA PROHIBIDA LA SEVA DISTRIBUCIÓ O REENVIAMENT

Camprodon El grup teatral
camprodoní Això és intolerable estrena aquest dissabte
a la sala de La Cooperativa
de Vilallonga de Ter el seu
segon espectacle, Mascles!.
Integrat per Míriam Luengo
i Carmen Abad, a les quals
ara s’hi afegeixen Sita Badia
i Bibian i Maria Arcentales,
va començar a funcionar
l’any passat amb l’objectiu
de posar en escena produccions pròpies. La primera
va ser Canya!, estrenada el
desembre de 2015. Després
de Vilallonga, està previst
que l’obra es pugui veure a
Molló, Setcases i Sant Pau de
Segúries.
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El grup camprodoní
Això és intolerable
estrena ‘Mascles!’
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EL 9 NOU

Divendres, 28 d’octubre de 2016
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L’Atlàntida i el
MAP, premis a
Apropa Cultura
Vic
EL 9 NOU

L’Atlàntida ve rebre
dilluns un reconeixement
en l’acte de celebració
dels 10 anys del programa
Apropa Cultura, nascut
des de l’Auditori amb l’objectiu de facilitar l’accés a
espectacles per a persones
amb risc d’exclusió social o
discapacitats. L’Atlàntida
en forma part des de la
seva mateixa inauguració,
l’any 2010, i va ser premiada “per les ubicacions a
la sala i el tracte rebut pel
personal del teatre” cap
als usuaris. El premi el va
recollir el director general
de la Fundació L’Atlàntida,
Lluís Vila d’Abadal, de la
mà de la vicepresidenta
del govern, Neus Munté.
En la gala també es va
entregar una distinció a la
Fundació MAP de Ripoll
com a usuaris actius, que
han visitat més de 20 equipaments culturals en vuit
poblacions.
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SEGRE
Divendres, 28 d’octubre del 2016
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PAERIA

Seminaris d’ensenyament especial a
La Panera en el marc d’‘Apropa cultura’
El Centre d’Art La Panera de la Paeria ha vinculat l’inici
dels seminaris dirigits a professors i educadors d’escoles
d’educació especial a una de les seues activitats del programa Apropa cultura.
LLEONARD DELSHAMS

Imatge d’ahir del Viladecans The Style Outlets.

Obre portes el gran ‘outlet’ de Viladecans
El Viladecans The Style Outlets,
el primer outlet de l’àrea metropolitana de Barcelona, va obrir
ahir amb molt bona afluència de
compradors. Segons Neinver,
l’empresa gestora del centre, la

gran afluència de visitants va
obligar a avançar l’obertura de
les 10 a les 09.30. L’oferta comercial inclou 55 botigues de
primeres marques nacionals i
internacionals amb descomp-

tes superiors al 30 per cent de
mitjana i que en les properes
setmanes s’incrementaran fins
a les 65%. Fins ara, asseguren
que s’han creat uns 600 treballs
directes.
AJUNTAMENT DE JUNEDA

Joana Pena i Jordi Jové presenten la
traducció d’‘Estiu del 38’ de Colm Tóibín
El Cafè del Teatre de Lleida va acollir ahir l’acte de presentació de la traducció de Joana Pena del relat Estiu del
38 de Colm Tóibín i amb il·lustracions de Jordi Jové. A la
imatge, il·lustrador i traductora amb un exemplar.
RES NON VERBA

Conferència col·loqui sobre religiositat del
doctor Alfred Tobeña a Res Non Verba
El doctor Alfred Tobeña va impartir ahir a Lleida la conferència col·loqui “Devots i descreguts: biològia de la
religiositat” en el marc del cicle Pessics de ciència i que
organitza Res Non Verba.

Curset de cuina organitzat per l’Associació Contra el Càncer de Juneda
La junta local de l’Associació
Contra el Càncer de Juneda
va organitzar ahir a la tarda
al Palau de Margalef un curset
de cuina en què van participar

unes 50 persones. El cuiner del
Palau de Margalef va impartir la
sessió que va començar amb una
lliçó de protocol en la restauració. Posteriorment, va preparar

aperitius amb estil vintage, oriental i orgànic. El Palau de Margalef col·labora cada any amb la
junta de Juneda de l’AECC amb
cursos gratuïts.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Millorareu la situació econòmica reta llant coses que no són necessàries. Un
problema amb un superior en el treball s’ha de
manejar amb delicadesa.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
No prengueu decisions precipitades ni
feu canvis sobtats que afectin la vostr
forma de vida o resultin en un gran deute. La
simplicitat recompensarà.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Poseu els pensaments, energia i atenció
a millorar les relacions amb la gent que
estimeu. La sinceritat descoratjarà qualsevol que
tingui una queixa.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Haureu de pensar dos vegades abans
d’involucrar-vos en alguns suggeriments que us facin amics i familiars. No us sentiu
obligats ha fer el mateix que la resta.

TAURE 20-IV / 20-V.
Apunteu a nous assoliments i us sentireu satisfets. Tingueu un enfocament
agressiu cap a una tasca física, però en assumptes
emocionals, preneu un moment per respirar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Planegeu una mica de temps de descans amb la gent que més estimeu.
Passejar pels records us farà advertir com d’afortunats que sou. S’encoratja el romanç.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Aneu amb compte quan socialitzeu
amb la gent amb la qual treballeu. Algú
s’emportarà una impressió errònia si sou massa
amistosos.

AQUARI 20-I / 18-II.
Els diners, amor i l’aventura estan al
vostre abast. Planegeu divertir-vos una
mica amb gent que sabeu que està disposada a
experimentar tendències noves.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les funcions que estan orientades al
treball us permetran compartir els pensaments i idees. Barregeu els negocis amb el
plaer i guanyareu al dos fronts.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Aneu amb compte amb com delegueu
el temps. Penseu bé les coses i feu plans
que us assegurin fer una cosa que us agradi. Els
incentius us motivaran.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Utilitzeu tots els vostres contactes perquè us ajudin a produir els canvis que
necessiteu fer. Algú tindrà motius ulteriors, així
que mireu què vol a canvi.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Algú s’aprofitarà de vosaltres si esteu
massa disposats a compartir els i perícia.
Oferiu una mica del que teniu per oferir. Invertiu
en vosaltres.
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Sònia Gainza: La cultura és rehabilitadora
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Aina Vega I Rofes
El programa Apropa Cultura, que té l'objectiu d'apropar la cultura a les persones en risc d'exclusió
social, ha celebrat el desè aniversari a L'Auditori. Sònia Gainza, màxima responsable del projecte,
ha reunit en roda de premsa representants de les institucions que col·laboren amb aquesta
iniciativa. La Fundació Bancària 'La Caixa', l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona. Aina Vega ha conversat amb Sònia Gainza.
Sònia Gainza | Foto Apropa Cultura
Aina Vega: Es compleixen 10 anys dApropa Cultura. Com va anar la festa? Qui va ser el
protagonista?
Sònia Gainza: Va ser una gran festa, amb molta participació. Al públic hi havia el sector social,
ladministració pública, usuaris, directors dequipaments, polítics, com Neus Munté, consellera de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, Juanjo Puigcorbé, diputat de Cultura de la Diputació
de Barcelona, Laia Ortiz, directora de lÀrea de Drets Socials de lAjuntament de Barcelona, el
president de la Taula del tercer sector, Oriol Illa... El ballarí i coreògraf Cesc Gelabert, un quartet
format per músics e lOBC, la soprano Begoña Alberdi i el Cor Apropa Cultura van actuar en un
acte amb moments lúdics i daltres més solemnes, amb entrevistes i parlaments. Lacte va estar
conduït per Toni Puntí, que va entrevistar una persona amb discapacitat intel·lectual i un usuari de
Serveis Socials de lAjuntament de Mataró, en perill dexclusió social, que van donar el seu punt de
vista sobre Apropa Cultura. Es van lliurar diplomes meritoris, es van fer mencions personals i el
final va ser molt emotiu, amb un gran pastís precedit dun flaix mob.
AV: El lema és una porta a la inclusió. De qui?
SG-El target és el públic atès pels serveis socials, així com persones amb transtorns mentals,
discapacitat intel·lectual, discapacitat física en el cas que això provoqui aïllament-, persones amb
dependència, infància en risc, projectes al voltant de la rehabilitació a causa de les drogues o
lalcohol Lart és rehabilitador.
AV: Diuen que la riquesa està en la interacció. Expliquis.
SG-Nosaltres interactuem tant amb equipaments culturals, assessorant-los, com amb les entitats
socials, a les quals els fem un un seguiment. Apropa Cultura és un pont entre les dues bandes,
que es troben, per exemple, en jornades de formació i daltres activitats.
AV: Expliquins en què consisteix Cruïlla Apropa.
SG-Durant aquestes dues setmanes que celebrem els 10 anys, Apropa Cultura demana als
equipaments que vagin més enllà, que redueixin el preu, facin trobades amb cantants o actors,
ensenyin lequipament, assagin amb un cor I que, també, persones que treballen als equipaments
vagin a les entitats socials a fer activitats i tallers. Cruïlla apropa és un plus, i lobjectiu és que sigui
una manera destabilitzar-nos.
AV: Què nheu tret de bo de la crisi? De totes les experiències doloroses en surten aspectes
positius.
SG- Tothom sha tornat més sensible a la vulnerabilitat, ha incrementat la sensibilitat i els
equipaments shan sentit amb la responsabilitat de fer alguna cosa per a la societat. Tot han estat
aportacions, i hi ha proves que demostren que anar a un concert, o anar al teatre, millora la salut

de les persones, per exemple.
AV: De quins recursos disposa Apropa Cultura?
SG-La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i lAjuntament de Barcelona aporten el
70%, les quotes dels socis un 16%, lObra Social La Caixa un 11% i daltres activitats un 3%.
AV: Quina relació té Apropa Cultura amb lAuditori?
SG-Apropa Cultura neix a lAuditori, perquè des del departament de màrqueting, on jo treballava,
es volia endreçar una demanda social que hi havia, i des de direcció em van assignar a mi la
responsabilitat Al 2006 vam començar sols a lAuditori, però els usuaris demanaven més activitat.
Per la seva banda, el Teatre Nacional de Catalunya havia tingut una iniciativa similar i es va
proposar de sumar-se a la de lAuditori. Juntament amb el Teatre Lliure i el Mercat de les Flors es
va fundar Apropa Cultura, i després van anar-shi sumant més institucions.
AV: Quina és la clau per captar un nou equipament, ara, que fa 10 anys?
SG- De fet, ara hi ha en llista despera entitats que han mostrat interès per adherir-se al projecte.
Ara som 60 equipaments i cal créixer ordenadament. Davant nostre tenim un gran repte, no
dependre de lAuditori a nivell de juridicional i també captar promotors privats, perquè la
responsabilitat social no només és pública sinó també privada.
AV: Quines són les activitats amb més èxit?
SG- Lactivitat del Liceu té un èxit impressionant, amb assajos, visites, assistència a òperes com
també les del Palau. Però en realitat, com que ha de ser un programa no excloent, procurem que
els grans èxits de la temporada hi estiguin inclosos. A banda, les activitats amb participació són
molt ben valorades, perquè lexperiència és més impactant i més rellevant.
El programa Apropa Cultura, que té l'objectiu d'apropar la cultura a les persones en risc d'exclusió
social
AV: Continuaran amb la fórmula de 2% daforament a 3 euros?
SG-El preu és un tema simbòlic, el que volem és que si es valora una coca-cola es valori una
entrada. Pagar 3 euros és una manera de fer una reserva i assegurar que la gent vindrà. Quant al
2%, de moment ho trobem raonable.
AV: Què nopina de la gratuïtat de la cultura?
SG-No hi estic dacord. En casos molt puntuals sí, i de vegades com a promoció, com si fossin
beques, però si no es paga no es valora. I això es pot aplicar als desfavorits però també a aquells
qui reben invitacions. Sha danar cap a un model de sostenibilitat. En el nostre cas, tanmateix, el
preu és important però sha fet alguna excepció. El gran problema que ens trobem és en el
transport, que també costa diners.
AV: Des de la Il·lustració, el sapere aude kantià havia servit per alliberar les classes populars. Amb
lEscola de Frankfurt, amb Adorno, per exemple, hi ha la idea que no es pot escriure després
dAuschwitz. Hem dabandonar el somni il·lustrat? Aquesta és la gran qüestió del segle XXI. Potser
no sabem on ens porta el sapere aude, però si què sabem a què ens porta la ignorància. Quin és
el paper transformador té la cultura?
SG-La cultura en si mateixa és per a tothom. És la manera de comunicar-la el que la fa excloent.
Potser és la societat la que exclou, tot i que es fa molt a nivell educatiu. Evidentment qui programi
ha de pensar en per a qui programa, el públic. A Holanda hi ha dos teatres només per a
immigrants, per exemple, i ens hi hauriem dacostar una mica, apostar per espectacles
professionals que puguin incloure la diversitat. Per a mi, quan una cosa és rellevant per a la
persona que la viu aleshores és transformadora.
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Apropa Cultura | 10è aniversari
Títol: Europa Espanya Català
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La segona setmana Apropa Cultura celebra 10
anys daccés universal a la cultura
Títol: Europa Espanya Català
La cultura ha de ser un dret universal i ha de ser una realitat, no només un dret. Amb aquestes
paraules Sonia Gainza, directora del programa Apropa Cultura , presentava dilluns passat als
mitjans de comunicació la segona setmana (del 24 al 30 doctubre) daquest projecte que enguany
celebra 10 anys daccés universal a la cultura i destinat a col·lectius en risc dexclusió social amb
més de 200 activitats. Des del 2006 shan fet possibles 132.500 experiències culturals per a les
persones més vulnerables i shan registrat al programa 1.573 entitats socials. Apropa Cultura fa 10
anys que treballa perquè les persones més vulnerables també tinguin accés a la cultura.
Actualment són 63 els equipaments culturals de Catalunya (auditoris, teatres, museus i altres
espais culturals) que formen part del projecte Apropa Cultura. Nhi ha alguns de tan rellevants a
Barcelona com lAuditori de Barcelona (on va néixer la iniciativa), Gran Teatre del Liceu, Palau de
la Música Catalana, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure o Teatre Romea, als quals cal
afegir equipaments de Badalona, Girona, Salt, Granollers, lHospitalet de Llobregat, Lleida, Olot,
Reus, Sabadell, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Vic, Manresa,
Viladecans, Sant Cugat del Vallès i Terrassa.
Per a les persones que gaudeixen de les activitats dApropa Cultura, la dimensió social de
lexperiència va més enllà del fet cultural i esdevé una teràpia que ajuda a reconstruir la persona ,
diu Sonia Gainza; motivació i il·lusió que els permet parlar daltres coses i sentir-se, sobretot, part
dun grup. Els testimonis dalguns usuaris així ho demostren, com Manuel Sahuquillo (de 54 anys i
membre del Club Social de la Fundació Joia), que explica la seva il·lusió danar a un espectacle: Hi
anem en grup, parlem de coses, és una motivació, abans ens preparem, estem més desperts...
Ens ho passem molt bé. La cultura és molt important per a tothom i per a nosaltres molt més. Per
la seva banda, Mercedes Veyler (de 88 anys, assistent a la Residència i Centre de Dia de les
Corts) explica que gràcies a Apropa Cultura he anat a llocs on no havia anat mai, com el Liceu o el
Palau de la Música Catalana. He començat a sortir com si fos jove. Apropa Cultura també
afavoreix la realització dactivitats culturals als centres socials adherits. Cristina Benesey,
educadora social del Centre de Serveis Socials de lAjuntament de Mataró, explica lexperiència
dels tallers de teatre del Centre: Descobrir les capacitats i mostrar-les en públic, transforma; lart
remou quelcom dins de la persona. Per això, Sonia Gainza afegeix que cal anar més enllà de la
butaca , promoure leducació cultural i educar els educadors per tenir eines per treballar als
centres.
Aquest any, amb motiu del desè aniversari dApropa Cultura, sha presentat Cruïlla Apropa, que
consisteix en la visita dels artistes, directors i personal dels equipaments participants als usuaris
del programa Apropa Cultura als seus centres socials. També cal destacar que a la roda de
premsa corresponent van ser representades totes les institucions implicades en el programa: Santi
Vila, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Dolors Bassa, consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies; Laia Ortiz, tercera tinent dalcalde de Barcelona i directora de lÀrea de
Drets Socials; Jaume Collboni, segon tinent dalcalde de Barcelona i director de lÀrea dEmpresa,
Cultura i Innovació; Maite Fandos, diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona; i
Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació la Caixa.
Respecte del futur dApropa Cultura, Sonia Gainza explica que es plantegen noves estructures,
inversions i relacions, així com nous perfils per preservar el que significa el projecte . Gainza

demana més implicació dels equipaments culturals públics i privats de manera continuada.
Perquè, tal com diu el conseller Santi Vila, la cultura és el millor instrument que tenim de promoció
personal .
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Les â 'cinc estrelles' socials de l'Auditori
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Xavier Castillón
Els usuaris dels col·lectius vinculats al programa Apropa Cultura, que fa deu anys que promou
l'accés universal a la cultura, van lliurar dilluns el reconeixement d'equipaments 5 estrelles a
l'Auditori de Girona, l'Atlàntida de Vic, l'Auditori Enric Granados de Lleida, el Museu Picasso de
Barcelona i el Gran Teatre del Liceu. El programa Apropa Cultura fa possible que persones en risc
d'exclusió social puguin gaudir d'experiències culturals a preus reduïts en teatres, auditoris,
museus i festivals a través de 950 centres socials d'arreu de Catalunya que gestionen aquestes
entrades, les quals representen un 2% de la capacitat dels equipaments culturals implicats. Sens
dubte, un dels millors reconeixements per a l'Auditori de Girona.
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Consum notifica 12 sancions
per talls de llum, aigua i gas
a Les 195 denúncies a companyies pel tall de subministraments bàsics en llars vulnerables han derivat en
119 expedients sancionadors a En nou mesos, el govern ha atès 36.000 peticions de pagament de rebuts

Acció de protesta del grup promotor de la ILP contra la pobresa energètica pels talls de llum a famílies vulnerables ■ ALBERT SALAMÉ / ARXIU

Sònia Pau
BARCELONA

A les portes de l’hivern, les
entitats socials que acompanyen les persones vulnerables tornen a posar
damunt la taula que gairebé un 9% de la població
de Catalunya, segons les
últimes dades de l’Instituto Nacional de Estadística
(INE), reconeix que no
podrà mantenir la llar en
una temperatura de confort amb el fred, és a dir, a
21 graus. Un portaveu del

Departament d’Empresa i
Coneixement va defensar
ahir que el govern treballa
a fons per arribar a solucions amb les companyies
comercialitzadores i per
fer que compleixin la normativa contra la pobresa
energètica. Tot i que l’objectiu és arribar a acords,
l’Agència Catalana de
Consum (ACC) ha notificat una dotzena de sancions a les subministradores de llum, aigua i gas per
talls indeguts de servei a
famílies vulnerables.

Aquestes dotze sancions –d’un mínim de
10.000 euros, perquè es
consideren infraccions
greus– ja han estat notificades, tot i que s’hi pot presentar recurs. A més, segons dades de Consum,
hi ha una quarantena més
de resolucions fetes i un
nombre similar de propostes de resolució pendents
de signar. Són, per tant,
uns vuitanta expedients
més que acabaran en sanció. Va ser la llei 24/2015
la que va protegir les famí-

Convenis amb companyies d’aigua
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cinc companyies distribuïdores d’aigua firmaran aviat un
acord amb el Departament
d’Empresa i Coneixement
amb el compromís de concedir ajuts a fons perdut a les
persones i famílies en situació o en risc d’exclusió i d’aplicar-los descomptes importants en el cost del consum
mínim. Es tracta de les companyies locals d’aigua de Tarragona, Vilanova i la Geltrú,

Mataró, Vilafranca del Penedès i Manresa. La firma del
conveni, en el marc de la lluita
contra la pobresa energètica
marcada en la llei 24/2015,
ja es va fer a principis de juliol
amb catorze companyies
d’aigua. Amb els acords amb
les dinou companyies, es calcula que el 85% de la població del país estarà sota protecció, segons fonts d’Empresa i Coneixement.

lies sense recursos dels
talls de llum, aigua i gas. A
partir d’aquesta llei, Consum ha rebut 195 denúncies per talls indeguts, dels
quals 119 han derivat en
propostes d’expedients
sancionadors, 66 es van
arxivar i 10 estan encara
en tràmit. Fonts del departament recordaven ahir
que les sancions del Codi
de Consum van augmentant si es produeix reiteració de la infracció i, en el
cas de sancions greus, l’interval està entre els 10.000
i els 100.000 euros.
3,8 milions per al 2015
Pendents
d’aconseguir
convèncer les grans companyies perquè participin
en el reivindicat fons solidari, de moment, les factures impagades d’aquestes
famílies les assumeix el govern. 39 ajuntaments, 29
consells comarcals i tres
organismes de serveis socials –entre els quals, l’Institut Municipal de Serveis
Socials de Barcelona–
s’han acollit al fons de 3,8
milions per cobrir rebuts
impagats anteriors al 30
de desembre del 2015. Ho
han gestionat les entitats
municipalistes per encàrrec del govern, i són 3,8 milions que l’any passat estaven en el pressupost de lluita contra la pobresa energètica, però no es van gastar. La consellera d’Afers
Socials, Dolors Bassa, va
anunciar la setmana passada cinc milions extres en
aquest mateix concepte.
Fins al 21 d’octubre, la
Generalitat ha atès unes
36.000 peticions de pagament de rebuts de la llum,
l’aigua o el gas per part de
persones en situació d’exclusió acreditada. Aquest
registre ja supera el total
de les rebudes l’any passat,
que van ser 32.914. ■

Apropa Cultura celebra 10 anys al
costat de les persones vulnerables
Redacció
BARCELONA

El programa Apropa Cultura va celebrar ahir els
deu anys de funcionament
amb una festa a L’Auditori
de Barcelona en la qual es
van reunir tots els agents
que el fan possible i que
han aconseguit que en una
dècada persones vulnera-

bles hagin gaudit de més
de 132.000 experiències
culturals. Apropa Cultura
connecta les entitats socials i els equipaments culturals. Aquests reserven el
2% del seu aforament a un
preu de tres euros per a
aquests col·lectius en situació d’exclusió i també
els ofereixen visites i activitats adaptades.

Més de 1.500 centres
socials que acompanyen
persones vulnerables hi
estan inscrites i al llarg de
la temporada van a espectacles i fan activitats amb
més de 60 teatres, auditoris, festivals i museus repartits per tot el país. Precisament, la consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va

destacar ahir que és un
treball transversal de les
administracions i també
la importància que vagi
més enllà de Barcelona
ciutat. Per la seva banda,
el titular de Cultura, Santi
Vila, va indicar que “la cultura és un dret social i alhora és el millor instrument d’ascensor social
que existeix”. ■

La consellera Bassa i el conseller Vila, al centre, amb altres
agents d’Apropa Cultura ■ EL PUNT AVUI
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Hinata Hyünga, del Manga «Naruto», tiene una gran línea: «Porque fracaso, tengo la fuerza para
seguir peleando, y ese tipo de
fortaleza es la gran fuerza». Así es
el Manga, una gran fuerza que
arrasa con todo porque no se
rinde nunca, una celebración por
la perseverancia y el valor y la
fuerza, sobre todo la fuerza, no
olvidemos la fuerza, aunque tenga sus puntos flacos. «La peor
parte de ser fuerte es que nadie te
pregunta nunca si estás bien»,
dice Accelerator, un joven sádico,
blanco de ojos rojos, capaz de
controlar el viento, de la saga «To
Aru Majutsu no Index». Hay una
forma de saber si estás enganchado a estos cómics. Es muy sencillo.
Sólo los que no los han leído nunca no lo están todavía. La prueba
es la fiebre que invade a Barcelona
cada año por estas fechas.
Este sábado arranca el XXII Salón del Manga que hasta el 1 de
noviembre volverá a ocupar la Fira
de Montjuïc de Barcelona con
fans de Pokemon, expositores
eróticos de Hentai, jóvenes entregados al cosplay, infinidad de actividades, talleres, conciertos,
pases, firmas, invitados y que
volverán a demostrar que el man-

UNO DE LOS FENÓMENOS DEL MOMENTO, «One piece film gold»

UNA ESCENA DEL exitoso «Jous-Livre 1: Julith»

El manga de los récords
El salón del cómic japonés arranca este viernes con 75.000 entradas ya vendidas y con el
sábado y el domingo con «sold out». Pokemon será una de las estrellas de sus 188 expositores
edición, coincidiendo con la fiebre de los últimos meses por su
nueva aplicación, será «Pokémon». Sus creadores, Hidenori
Kusaka y Satoshi Yamamoto, ofrecerán el lunes una clase magistral
a cualquiera que quiera saber los
secretos de su obra.
otros de los invitados célebres
al salón serán Hiroaki Miyamoto
y Hiroyuki Sakurada, director y
productor de la película «One
piece film gold» o los maestros del
terror Ouji Ito y Yishimichi Tamura, responsable de «Jous-Livre 1:
Julith». Por su parte, Nintendo
traerá a los creadores de «Yo-Kai
Watch» y se pondrá énfasis en la
relación del Manga con la literatura japonesa de las últimas décadas, con escritores invitados
como Mitsuyo Kakuta y Banana
Yoshimoto. Este año también
tendrá relevancia el hentai, el género del anime de contenido
erótico con la presencia de Toshio
Maeda, autor de «Urotsukidoji».

ARTE, LITERATURA Y
CULTURA DE JAPÓN
SE DAN CITA EN UN
EVENTO QUE CUMPLE
22 EDICIONES
ga es en realidad tan diverso como
el cómic en sí mismo, y que su
influencia se ramifica cada vez a
más partes. En total, el visitante se
podrá pasearse por 70.000 metros
cuadrados de sana locura, con 188
expositores, un diez por ciento
más que el año pasado. Para demostrar la fiebre que despierta el
género, una semana antes de comenzar ya había vendido 75.000
entradas, con el sábado y domingo agotados, y con una previsión
de 140.000 visitantes.
El gran protagonista de esta

Apropa
Cultura, 10
años del
acceso
universal al
arte

POKEMON SERÁ UNA de las grandes atracciones del salón de este año

L. R. - Barcelona

Apropa Cultura, el programa que
conecta los centros culturales de
Cataluña con las personas con
discapacidad o riesgo de exclusión social, celebra esta semana
su décimo aniversario con más de
200 actividades en los 63 equipamientos que participan en el
proyecto. Según explicó ayer la
directora de Apropa Cultura, Sonia Gainza, en estos diez años el

programa ha hecho posible más
de 132.500 experiencias culturales
a personas procedentes de 1.573
centros sociales. «Necesitamos el
compromiso de las administraciones y de los responsables de las
instituciones para consolidar este
proyecto», recordó Gainza.
Los actos del décimo aniversario empezaron ayer con una fiesta
en la Sala 2 de L’Auditori de Barcelona, en la que se reivindicó el
acceso universal a la cultura. La

fiesta dio el pistoletazo de salida a
una semana llena de actividades,
entre las que hay novedades como
el intercambio de experiencias
entre entidades sociales y equipamientos llamado «Cruïlla Apropa».
Apropa Cultura es la unión de
esfuerzos entre entidades sociales
y equipamientos culturales, que
reservan el 2 por ciento de su aforo para personas vulnerables a un
precio de 3 euros y ofrecen visitas

y actividades adaptadas. Además,
facilita formación y asesoramiento en accesibilidad a los equipamientos culturales para atender
mejor las necesidades de estas
personas.
Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Diputación y la
Generalitat confirmaron ayer su
apoyo a la iniciativa. «La cultura
es un derecho social y es el mejor
instrumento de ascensión social
que tenemos», dijo Santi Vila.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/10/25/el-programa-apropa-cultura-celebra-10-anys-amb-una-festa/
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El programa Apropa Cultura celebra 10 anys amb
una festa
Títol: Europa Espanya Català
El programa Apropa Cultura, que treballa perquè persones en risc d exclusió social puguin anar al
teatre, als museus o a concerts, va celebrar anit 10 anys amb una festa a L Auditori. Hi van assistir
representants dentitats socials que treballen amb col·lectius vulnerables i dels equipaments
culturals adscrits al programa, com són el mateix Auditori, el Mercat de les Flors o el Museu
Picasso.
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Galeries de Barcelona Inauguracions recents

Xavier Escribà desplega
una pintura de cent metres
Luciano Denver mostra els seus fotomuntatges digitals
què és la petrificació, però ens
agrada el color.
En aquesta biografia abstracta, la infantesa és una línia
El projecte, al principi, era tan
ambiciós com indefinit i obert.
tènue, l’adolescència baixa, els
anys de la joventut pugen i es
El galerista Marc Domènech
volia produir i presentar una
desborden, la maduresa s’enriexposició de Xavier Escribà
queix, es fa més densa, degota.
En alguns trams es poden veuque pogués ser important i sigre les seccions pictòriques, les
nificativa en les trajectòries de
l’artista i de la galeria. Tots dos
successives capes d’acrílic,
han volgut fer –i ho han aconsemblants als anells d’un arbre
seguit– una mostra que signifique marquen els anys d’una vida. Segons Marc Domènech,
qués clarament alguna mena
de canvi en la manera d’entenD’on venim, on som és temps
capturat, espai convertit en cos
dre una exposició i una obra. El
resultat és una exposició que
i vida cicatritzada. D’altra banconsta d’una sola obra que reda, la línia és contínua i conticorre els dos pisos de la galeria,
nua després de l’exposició, que
té una durada de 47 dies: coherència entre el
temps representat, el
temps de la representació i la materialitat de
l’obra, segmentada en
47 parts cromàtiques.
Galeria Marc Domènech. Pg. Mercader, 12.
Fins al 14 de novembre.
Luciano Denver. Repúblicas és la primera
exposició de Daniela
Sánchez Art Advisory,
una nova galeria que
s’anuncia nòmada, amb
canvis de local, tot i que
no de ciutat. El títol
al·ludeix a les dues sèries que presenta el fotògraf argentí Luciano
Denver: República de los
JORDI VERA / GALERIA MARC DOMENECH
Andes i República del
Un fragment de la pintura-escultura d’Escribà a la Marc Domènech
Caribe. Són fotomuntatges digitals que gairebé
escales i tot, i d’unes mides que
La línia consta de 47 trams semblen pintures, paisatges arresulten bastant xocants, espe- temporals i cromàtics, que re- quitectònics, naturals i cultucialment si considerem que presenten els 47 anys de vida rals que combinen en una sola
aquesta extraordinària obra que ha fet l’artista en el mo- fotografia –construïda mitjanhíbrida és principalment una ment de realitzar l’obra, i en çant collage digital– una sèrie
pintura. El títol de l’obra única cada tram augmenta el gruix. d’elements documentals i de
–i de l’exposició– és D’on ve- S’aprecien, a més, algunes cica- ficció, realistes i fantàstics.
nim, on som, i fa gairebé cent trius en aquesta línia biogràfi- Com en el realisme màgic de
metres de llarg, exactament 95 ca, deformacions per cops, i so- García Márquez, però amb
bretot són evidents i nombro- mitjans fotogràfics. Entre els
metres i 30 centímetres.
El suport d’aquesta pintura ses les estalactites que degoten elements que apareixen hi ha
expandida no és ja una tela, des de la línia, per excés de serveis financers i bidons tòsinó una línia de ferro que pintura. Estranyes estalactites, xics (reals), moltes fàbriques
sorgeix d’una paret i desapa- perquè són flexibles i policro- de gel (desitjades, imaginades)
reix en una altra després d’ha- mes, tant com unes que va di- i ports navals andins (fantàsver travessat els tres espais buixar Guillem Cifré i va publi- tics). Daniela Sánchez Art Adexpositius de la galeria, primer car en el seu últim llibre. Co- visory. Lluís el Piadós, 4. Fins al
baixant i després pujant les neixem el costat fosc, sabem 22 de novembre.
JUAN BUFILL
Barcelona

escales, i continuant aproximadament el perímetre
d’una manera natural, és a dir,
més corbat i sinuós que rectilini. En termes artístics aquesta
línia es podria considerar com
una instal·lació pictòrica abans
que com una escultura pintada, perquè el procés és fonamentalment pictòric. Tot i això, malgrat la seva aparent
senzillesa, és una proposta
complexa tant en el pla estètic
com en el simbòlic. Es pot considerar un dibuix escultòric
que és, a més, suport d’una pintura, ja que de fet és una línia
de ferro coberta de pintura
acrílica.

Una imatge de la celebració de l’aniversari a L’Auditori ahir

Es consolida la iniciativa de L’Auditori
d’acostar les arts als col·lectius vulnerables

Deu anys
d’Apropa Cultura
CELIA ALONSO MARTÍNEZ
Barcelona

N

o em pensava que
als 88 anys podria
visitar llocs com el
Liceu o el Palau de
la Música, on no
havia estat mai. És com tornar a
ser jove”, diu emocionada Mercedes Veyler, assistent a la residència i centre de dia de les Corts.
Després d’una dècada de feina,
Apropa Cultura ha aconseguit
acostar 132.500 experiències culturals a persones que no haurien
somniat mai que les viurien.
I és que, per molt que la Constitució garanteixi l’accés a la cultura a tota la ciutadania, hi continua
havent certs col·lectius que queden exclosos d’aquest privilegi.
Es tracta de persones en situació
vulnerable que necessiten certes
adaptacions per poder accedir a
teatres, auditoris, museus i festivals, entre d’altres. Va ser per això que, ja fa deu anys, L’Auditori
de Barcelona va crear aquest programa, a què s’han anat sumant
centres com el Teatre Nacional
de Catalunya, el Mercat de les
Flors, el Teatre Lliure i el Liceu,
entre d’altres. Ara ja té 1.500 centres i serveis col·laboradors, així
com 60 equipaments culturals repartits entre 19 poblacions catalanes. Malgrat la recessió econòmi-

Exposició
26.10.2016
—19.03.2017

1.000 m² de desig
Arquitectura i sexualitat

Inauguració al CCCB
Avui, 19.30 h
Organitza

Amb el suport de
CCCB. Montalegre, 5.
08001 Barcelona
www.cccb.org

Col·laboradors

El CCCB és un consorci de

ca, el projecte ha aconseguit mantenir-se gràcies a les subvencions
públiques de l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat, i també
a les iniciatives privades com
l’Obra Social La Caixa. El conseller de Cultura, Santi Vila,
va destacar ahir, a la presentació
d’aquest desè aniversari, la necessitat d’invertir en l’accessibilitat
cultural, i va insistir en la importància de la feina transversal entre totes les entitats participants.
Manel Sahuquillo, usuari de la
Fundació Joia, d’inserció en salut
mental, afegeix: “Aquestes sorti-

“No em pensava
que als 88 anys podria
visitar llocs com el Liceu
i el Palau de la Música”,
diu una usuària
des ens donen l’oportunitat de
crear tertúlia sobre temes que no
tenen res a veure amb els nostres
problemes diaris. Esperem els
caps de setmana amb motivació
perquè ens fan sentir integrats de
veritat”.
Des de l’organització posen
èmfasi en el fet que el repte de futur consisteix a consolidar el projecte. La directora, Sonia Gainza,
afirma: “Hem d’anar més enllà de
la butaca. Necessitem crear un
espai en què els usuaris puguin
sentir que fan una cosa diferent
en grup i on se sentin com un espectador més”.
Durant aquesta setmana i fins
al 30 d’octubre s’oferiran més de
200 activitats accessibles en el
marc de la segona setmana Apropa Cultura. A més a més, aquest
any, com a novetat i amb motiu
del desè aniversari de la iniciativa, es presenta el projecte Cruïlla
Apropa, un intercanvi d’experiències entre les entitats socials i
els equipaments culturals participants. Es tracta d’una vivència
bidireccional en què les administracions visitaran els usuaris als
seus centres respectius, i aquests
últims assistiran als espectacles,
concerts o exposicions.!

ARA QUE HI
PENSO!
| Paquita
Sanvicén

@paquitasanvicen |

No és això
companys...
…no és això. Diumenge em
va retornar a la ment aquesta cançó. La vaig cantar en silenci, amb una profunda tristor. El tacticisme de part del
PSOE ha passat per sobre de
la ideologia, la coherència i la
paraula donada a la militància. Uns quants espectacles
del Sálvame polític i poc més
de 40 vots han esborrat en
un pis pas de l’imaginari col·
lectiu dècades de feina dura,
de defensa de les persones i
el seu benestar. Em dol que
la imatge del PSOE passi de
ser el garant que lluita per les
polítiques socials a la caricatura de la crossa que fa possible un nou govern del PP
amb tota la cua: corrupció,

Ni eleccions, ni
govern d’esquerres
ni coherència amb
les bases
atur, manca d’inversions, retallades en polítiques socials,
econòmiques, educatives,
d’investigació… Em dol que
no s’hagi volgut escoltar la
militància i em dolen actituds
totalitaristes disfressades de
democràcia interna. Just el
26J escrivia que desitjava una
alternativa d’esquerres i no
terceres eleccions. Després
de l’1 d’octubre escrivia que
calia mantenir la coherència
per damunt de tots els riscos.
La decisió del Comitè Federal
de diumenge evidencia que
ni eleccions, ni govern d’esquerres ni coherència amb
les bases. Ja no em queden
paraules. No era això companys...

DE CUA D’ULL

Rosa Peroy @RPeroy

SÒNIA GAINZA | Directora d’Apropa Cultura

“La cultura té una capacitat
cohesionadora que no es
troba en altres àmbits”
Després d’un any, tornem a entrevistar Gainza i la trobem encara
més entusiasmada en
el projecte que dirigeix,
que enguany fa els 10
anys. El programa Apropa Cultura treballa perquè persones en risc
d’exclusió social puguin
anar al teatre, als museus i a concerts “igual
que tu i jo”, ens explica.
“El nostre objectiu és fer
de pont entre les entitats socials i els equipaments culturals de tot
Catalunya. I el resultat
és que els equipaments
reserven un 2% del seu
aforament de temporada a un preu econòmic
per a les entitats socials”.
Heu celebrat els 10 anys amb molts projectes.
Sí. Ha estat una trajectòria de plena expansió i
no volem aturar-nos. Hem aprofitat l’aniversari
per fer la nostra primera revista, Obrint portes,
on donem veu per escrit a tots aquells a qui va
adreçat el programa.
Apropa cultura és un recurs de lleure.
Però va més enllà. Contribuïm des de la cultura a
un programa de transformació social. Pensa que
les persones a les quals va destinat no han triat estar juntes. Hi ha persones grans, discapacitats, persones amb problemes d’addicció... és un
col·lectiu heterogeni. La cultura té una capacitat
cohesionadora que no es troba en altres àmbits.

Noteu els resultats?
Moltíssim. Portem deu
anys i els educadors i responsables observen, any
rere any, que augmenta
el nivell de benestar i que
això els permet, als metges, baixar la medicació.
És molta la satisfacció.
Quines activitats heu fet
aquests deu anys?
Hem ofert més de 1.100
propostes
culturals,
s’han registrat en el programa 1.573 centres socials que treballen en
risc d’exclusió social i han
assistit als nostres espectacles més de 132.000
usuaris. L’objectiu és que
tots els equipaments culturals siguin accessibles
a tothom, que la legislació ho reguli i que sempre
hi hagi una part de les entrades reservades per
aquests col·lectius.
A Lleida, qui treballa amb vosaltres?
L’Auditori, el Teatre de l’Escorxador, La Llotja, La
Panera i el Caixaforum. Encara hi ha a tota Catalunya centres culturals i d’espectacles que
desconeixen la nostra tasca, per això ens cal la
màxima difusió possible. L’art, la cultura, no és
aliment físic, és aliment per a l’ànima, per tant,
fonamental.
Celebreu els 10 anys amb una setmana d’activitats.
La Setmana Apropa Cultura, durant la qual s’organitzaran activitats especials. wwwapropacultura.cat

Durant aquest 10 anys els
educadors han notat augment
de benestar; els metges poden
baixar medicació...

DIMARTS 25 D’OCTUBRE DE 2016

Telèfon: 973 001 140
DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | CONTROL DIFUSIÓ: OJD

Francesc Purroy
President Societat
Cat. de Neurologia

Lleida impulsa tot un seguit d’activitats per recaptar fons per a La
Marató de TV3, que enguany està
dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars.

J.C. Rdez. Ibarra
Expresident Junta
Extremadura

Emplaça el PSOE a aprofitar la discrepància amb el PSC per trencar
“definitivament” la relació si els socialistes catalans no s’abstenen a la
investidura de Mariano Rajoy.

Amancio
Ortega

Propietari de Zara

Un reportatge denuncia que refugiats sirians treballen a Turquia per a
proveïdors d’aquesta empresa i de
Mango, sovint sense permís de treball i sense condicions laborals.

Lleida es bolcarà, un any més, en
les activitats de La Marató de TV3
d’enguany, dedicada a l’ictus i les
lesions medul·lars. Ahir, a la presentació dels actes, una periodista
televisiva va demanar que els qui
parlaven es canviessin de lloc sense
moure el micròfon, tot afegint que
li sabia greu que sempre els fes fer
el ball de les cadires. Francesc Purroy, president de la Societat Catalana de Neurologia, va dir que “millor, perquè moure’s és una bona
manera de prevenir l’ictus”.
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CERTÁMENES SÉPTIMO ARTE

COMIC

Primeras colas de leridanos para
disfrutar de la Fiesta del Cine

Más espacio en el
Salón del Manga
de Barcelona

Los últimos estrenos en JCA Alpicat, Rambla, Principal y Majèstic por 2,90 €
ÒSCAR MIRÓN

REDACCIÓN

❘ LLEIDA ❘ Decenas de leridanos
volvieron a aprovechar ayer
la Fiesta del Cine –que hasta
mañana celebra su 11 edición–
para disfrutar del séptimo arte
con entradas precios reducidos,
2,90€. Se han acogido a la iniciativa las 16 salas del grupo
JCA Alpicat, JCA Rambla y Cines Principal en Lleida, así como Cinemes Majèstic de Tàrrega (Circuït Urgellenc), según la
web de los promotores. Así, el
público puede disfrutar de alguno de los últimos estrenos como
Un monstruo viene a verme,
de J. A. Bayona o Inferno, con
Tom Hanks como protagonista.
La pasada edición, que se celebró los días 9, 10 y 11 de mayo
se convirtió en la más multitudinaria en Lleida, con 25.762
asistentes, un récord en el que
probablemente también tuvo
que ver la coincidencia con las
Festes de Maig. Supuso un 23%
más que los alrededor de 20.000
asistentes de la edición anterior,
celebrada a principios noviembre de 2015.En toda España,
más 1,47 millones de personas
se han acreditado para participar en la XI Fiesta del Cine.Un
total de 363 cines, que suman
3.057 pantallas, participan en
esta iniciativa de productores,
exhibidores, distribuidores y el
Instituto de Cinematografía que
buscan fomentar la afluencia al

❘ BARCELONA ❘ La XXII edición
del Salón del Manga de Barcelona, que se celebrará del
29 de octubre al 1 de noviembre, ampliará el espacio expositor por quinto año, pasando de los 60.000 m2 de
2015 a los 70.000 este año,
y con ello espera aumentar
el número de visitantes –por
el momento llevan 100.000
entradas vendidas sin contar
las invitaciones– llegando a
las 140.000 personas, y superar así a los 137.000 del año
anterior, explicó ayer el director del Salón del Manga,
Carles Santamaria.

ANIVERSARIO

Apropa Cultura
ofrece 132.000
experiencias
Los leridanos se están convirtiendo en fieles adeptos a la Fiesta del Cine, que se celebra hasta mañana.

cine. Para participar se requiere
registro en la web fiestadelcine.com, salvo menores de 14 y
mayores de 60 años que pueden
acudir directamente.
La noticia, en
Lleida Televisió

Vea el vídeo en su
móvil con el código.

Entradas en internet y taquillas
n Las entradas se adquieren en los c a na les habit u a le s: t aqu i l la, c ajeros
de lo s c i ne s y pl at a for mas de venta por internet.
El plazo para acred itarse continúa abierto hasta
mañana, por lo que aún es
posible que suba la cifra de
participantes. Este evento,

LITERATURA PROPUESTAS

importado de Francia, se celebró en España por primera
vez en junio de 2009. Desde
entonces ha acumulado más
de 13 millones de espectadores. Tras 4 años de ajustes, en
octubre de 2013 la fiesta duplicó los asistentes y superó
por primera vez el millón y
medio de espectadores.

❘ BARCELONA ❘ El prog ra ma
Apropa Cultura ha hecho
posible en sus diez años de
trayectoria más de 132.000
experiencias culturales entre
personas en situación vulnerable. Para conmemorarlo se
celebró ayer un acto en el Auditori de Barcelona con los
agentes que hacen posible el
programa. Asimismo, hasta
el próximo domingo tendrán
lugar más de 200 actividades en los 63 equipamientos
culturales de toda Catalunya que forman parte de esta
iniciativa.

MUESTRA HISTORIA
AYUNTAMIENTO DE TÀRREGA

ANA ENJUANES

Algunos de los juegos que podrán verse hasta el 15 de enero.

Exposición sobre juegos y juguetes
antiguos en el Museu de Tàrrega
Luz Gabás presenta sus novelas en el Otoño Cultural de Altorricón
❘ ALTORRICÓN ❘ La Casa Cultural
de Altorricón acogió el domingo la presentación de las novelas Regreso a tu piel y Palmeras en la nieve de la escritora

Luz Gabás, en el marco de las
jornadas del Otoño Cultural
de la localidad. La autora explicó que publicará su próxima
novela en 2017, además de re-

pasar su trayectoria literaria
y sus preferencias de lectura.
Los asistentes no dudaron en
solicitarle que les firmase ejemplares (en la foto).

SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ El Museu Comarcal de
l’Urgell de Tàrrega acoge desde
el viernes la exposición Jocs i
joguines a l’antiguitat. Se trata
de un recorrido por 130 piezas
arqueológicas que van desde la
época helenística hasta la Edad

Media que pretende constatar
que la necesidad de jugar es intrínseca al ser humano, tal como demuestra que a día de hoy
todavía se hayan conservado
numerosos juegos y juguetes de
épocas antiguas como la egipcia, la griega y la romana.
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Primeres cues de lleidatans
per gaudir de la Festa del Cine

Més espai al Saló
del Manga de
Barcelona

Les últimes estrenes a JCA Alpicat, Rambla, Principal i Majèstic per 2,90 euros
ÒSCAR MIRÓN

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Desenes de lleidatans
van tornar a aprofitar ahir la
Festa del Cine –que fins demà
celebra l’onzena edició– per disfrutar del setè art amb entrades a preus reduïts, 2,90 euros.
S’han acollit a la iniciativa les
setze sales del grup JCA Alpicat, JCA Rambla i Cinemes
Principal, a Lleida, així com
Cinemes Majèstic de Tàrrega
(Circuit Urgellenc), segons el
web de la iniciativa. Així, el públic pot gaudir d’alguna de les
últimes estrenes, com ara Un
monstre em ve a veure, de J.
A. Bayona, o Inferno, amb Tom
Hanks com a protagonista. La
passada edició, que es va celebrar els dies 9, 10 i 11 de maig,
es va convertir en la més multitudinària a Lleida, amb 25.762
assistents, un rècord en el qual
probablement també va tenir a
veure la coincidència amb les
Festes de Maig. Va suposar un
23% més que els prop de 20.000
assistents de l’edició anterior,
celebrada a principis de novembre del 2015. A tot Espanya,
més d’1,47 milions de persones
s’han acreditat per participar en
la XI Festa del Cine. Un total
de 363 cines, que sumen 3.057
pantalles, participen en aquesta
iniciativa de productors, exhibidors, distribuïdors i l’Institut de
Cinematografia, que busquen
fomentar l’afluència al cine. Per

❘ BARCELONA ❘ La 22a edició del
Saló del Manga de Barcelona, que se celebrarà del 29
d’octubre a l’1 de novembre, ampliarà l’espai expositor per cinquè any, passant
dels 60.000 m 2 del 2015 als
70.000 aquest any, i d’aquesta manera espera augmentar
el nombre de visitants –de
moment sumen 100.000 entrades venudes, sense comptar les invitacions– arribant a
les 140.000 persones, i superar així els 137.000 de l’any
anterior, va explicar ahir el
director del Saló del Manga,
Carles Santamaria.

ANIVERSARI

Apropa Cultura
ofereix 132.000
experiències
Els lleidatans s’estan convertint en fidels adeptes a la Festa del Cine, que se celebra fins demà.

participar-hi es requereix registre al web fiestadelcine.com,
tret de menors de 14 i més grans
de 60 anys, que hi poden acudir
directament.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Entrades a internet i taquilles
n Les entrades s’adquireixen
als canals habituals: taquilla,
caixers dels cines i plataformes de venda per internet.
El termini per acreditar-se
continua obert fins demà, de
forma que encara és possible
que pugi la xifra de participants. Aquest esdeveniment,
importat de França, es va ce-

LITERATURA PROPOSTES

lebrar a Espanya per primera vegada el juny del 2009.
Des d’aleshores ha acumulat
més de 13 milions d’espectadors. Després de quatre anys
d’ajustaments, l’octubre del
2013 la festa va duplicar els
assistents i va superar per
primera vegada el milió i mig
d’espectadors.

❘ BARCELONA ❘ El prog ra ma
Apropa Cultura ha fet possible en els seus deu anys de
trajectòria més de 132.000
experiències culturals entre
persones en situació vulnerable. Per commemorar-ho,
es va celebrar ahir un acte a
l’Auditori de Barcelona amb
els agents que fan possible el
programa.
A i x í matei x, f i n s d iumenge vinent tindran lloc
més de 200 activitats als 63
equipaments culturals de tot
Catalunya que formen part
d’aquesta iniciativa.

MOSTRA HISTÒRIA
AJUNTAMENT DE TÀRREGA

ANA ENJUANES

Alguns dels jocs que podran veure’s fins al 15 de gener.

Exposició sobre jocs i joguets
antics al Museu de Tàrrega
Luz Gabás presenta les seues novel·les a la Tardor Cultural d’Altorricó
❘ ALTORRICÓ ❘ La Casa Cultural
d’Altorricó va acollir diumenge la presentació de les novelles Regreso a tu piel i Palmeras en la nieve de l’escriptora

Luz Gabás, en el marc de les
jornades de la Tardor Cultural de la localitat. L’autora va
explicar que publicarà la seua
pròxima novel·la el 2017, a més

de repassar la seua trajectòria
literària i les seues preferències de lectura. Els assistents no
van dubtar a sol·licitar-li que
els firmés exemplars (a la foto).

SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ El Museu Comarcal
de l’Urgell de Tàrrega acull des
de divendres l’exposició Jocs i
joguines a l’antiguitat. Es tracta
d’un recorregut per cent trenta
peces arqueològiques que van
des de l’època hel·lenística fins a

l’edat mitjana i que pretén constatar que la necessitat de jugar
és intrínseca a l’ésser humà,
tal com demostra que en el dia
d’avui encara s’hagin conservat
nombrosos jocs i joguets d’èpoques antigues com l’egípcia, la
grega i la romana.
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Arguments filosòfics com bales
El Teatre Romea acull el duel ‘El filósofo declara’, del mexicà Juan Villoro

Mario Gas i Ricardo Moya representen dues maneres d’entendre la vida. DAVID RUANO
LAURA SERRA
BARCELONA

“És un western filosòfic en què, en
comptes de bales, es disparen idees”. Així defineix el director mexicà Antonio Castro l’obra El filósofo
declara, un text del també mexicà
Juan Villoro que el Teatre Romea
ha estrenat amb un solvent repartiment encapçalat per Mario Gas i
Ricardo Moya i amb Rosa Renom,
Meritxell Calvo i Jordi Andújar.
L’argument del muntatge, però,
no són les teories filosòfiques, sinó
“la imbecil·litat de la intel·ligència”,

descriu Villoro. L’obra, en realitat,
planteja un duel entre dos filòsofs
que han sigut companys d’estudis i
que mantenen una relació d’amorodi. Mario Gas és l’esquerp i misogin intel·lectual que ha decidit dedicar la seva vida a la filosofia però té
“dificultats per viure en el món quotidià”, i de fet hi sobreviu gràcies a la
complicitat terrenal de la seva dona
(Rosa Renom). Per la seva banda,
Ricardo Moya, el seu adversari, és
un filòsof hedonista, seductor i vividor. L’arribada de la neboda del primer dispara la seva enemistat.
“En Juan va créixer entre filòsofs”,
recorda Antonio Castro parlant del

Combinació
“La comicitat
no és
incompatible
amb el
drama”, diu
Mario Gas

reconegut autor de l’obra, fill de Luis
Villoro. Els seus companys quedaven
bocabadats quan li preguntaven a
què es dedicava el pare i ell responia:
“A pensar”. “Estem acostumats a
veure els pensadors com a crítics de
la societat, però no com a crítics de si
mateixos”, explica Castro, que destaca el fet que Villoro sotmeti a judici la
figura del pensador i de l’intel·lectual i en retrati les misèries, mesquineses i passions. L’obra combina una visió analítica amb una de divertida, a
través de les debilitats i excessos
d’aquests personatges. “Una vegada
més es demostra que la comicitat no
és incompatible amb el drama –defensa Mario Gas–. Aquesta obra fa
treballar el públic”, afegeix. Ell la situa en la frontera entre la reflexió, la
comèdia, la paradoxa i l’absurd. I a
sobre té girs inesperats.
Castro compara els duels dels
dos pensadors amb dos xefs. “Imagineu que un gran xef està fart del
món i es refugia a casa seva. És un
home molt respectat però molt disfuncional, mentre que un altre xef,
que no és bon xef, és adorable i seductor, i és ell qui viatja per tot el
món”, afirma. Es tenen rancúnia
però es necessiten perquè, al capdavall, es complementen. Per a Gas, la
història tracta sobre el posicionament vital, l’enteresa, la indiferència i les relacions emocionals dels
personatges amb el seu entorn:
“Mostra postures acomodatícies
amb el poder i què s’amaga davant
la intransigència o el col·laboracionisme amb el poder”, apunta. El filósofo declara, una producció del
Teatre Romea amb diverses entitats culturals mexicanes, es podrà
veure fins a l’11 de desembre.e

200 activitats per acostar la
cultura als més vulnerables
MERITXELL ESCOLÀ
BARCELONA

La cultura com a eina d’inclusió social: aquesta és la idea que promou el
projecte Apropa Cultura des del
2006. És una iniciativa que uneix els
esforços d’entitats socials i els principals equipaments culturals del país perquè la cultura sigui accessible
a les persones en risc d’exclusió social i amb discapacitat. Fins diumenge se celebra la segona Setmana
Apropa Cultura, que acollirà més de
200 activitats als 63 equipaments
que formen part del programa. L’esdeveniment té com a objectiu “consolidar el projecte” i “construir un
nou futur”, segons la seva directora,
Sonia Gainza. Perquè “la cultura és
un dret comú i un patrimoni que
hem de preservar”, afegeix la tinent
d’alcalde Laia Ortiz. Per això el consistori ha incrementat un 75% la seva contribució al projecte.

En els últims 10 anys, Apropa
Cultura ha aconseguit que el públic
vulnerable assisteixi a més de
132.500 experiències culturals gràcies a la feina en xarxa de les administracions i les entitats socials.
Com? Els equipaments culturals
que col·laboren amb el programa reserven el 2% del seu aforament de
temporada i ofereixen els espectacles a 3 euros. Sonia Gainza assegura que “per a les persones en risc
d’exclusió, una sortida cultural és
molt més rellevant que per a una
persona que és públic habitual”. El
projecte, a més, ofereix formació artística als educadors socials “perquè
puguin portar l’art a les entitats socials” i no es quedi només als teatres
i els auditoris. Per a alguns usuaris
ha sigut el primer contacte amb
centres culturals.
Ahir al vespre, la festa del desè
aniversari a L’Auditori va donar el
tret de sortida a una celebració que
inclourà una novetat: Cruïlla Apro-

Un dels
participants en
les activitats
d’Apropa
Cultura.
APROPA CULTURA

pa. Consistirà en un intercanvi d’experiències entre les entitats socials
i els equipaments amb visites mútues: els tàndems del Club Social Aixec amb el Teatre Lliure, el Museu
Picasso amb la Fundació TEAS i
l’Associació Sant Tomàs amb l’Atlàntida de Vic són algunes de les
propostes de la iniciativa.e

José Luis Gómez interpreta la
Celestina. SERGIO PARRA

Els instints
primaris de
l’entrecuix
Crítica
SANTI FONDEVILA
BARCELONA

‘La Celestina’ TEATRE NACIONAL
20 D’OCTUBRE

a vigència dels clàssics ve
donada pels ressons que
provoquen en nosaltres.
Uns ressons que demostren que el món ha canviat molt en algunes coses –bàsicament
escenogràfiques– però més aviat poc
quant als comportaments humans.
La Celestina és, segons Juan Goytisolo, la primera obra del seu temps
escrita “sense la protecció de la divinitat”. En fi, que ni Déu ni els sants tenen res a fer quan la passió luxuriosa s’encén, tant si el posseït és noble
com malvat, per més que vulgui amagar darrere l’amor la pura satisfacció
d’un desig carnal.
La versió dirigida per José Luis
Gómez és força lúdica i clarament dominada per l’impuls sexual irreprimible, per la recerca de la satisfacció ràpida. El sexe mana i de l’amor poca
cosa se’n sap. La Melibea passeja en
sostenidors i calcetes. El Calisto exhibeix tòrax inflat com un Apol·lo i la
còpula dels amants sembla més una
violació que un acoblament amorós.
Però és també una versió molt entenedora i agraïda, amb la musicalitat
del castellà antic.
La Celestina és el personatge nuclear que porta tota l’acció i Gómez
l’encarna des de la fidelitat al text:
una dona vella i barbuda, una alcavota cínica i egoista sense cap grandesa. És un encert dotar-la d’accent andalús, ja que dóna fins i tot humor a
la seva pragmàtica mirada sobre el
món. S’entén la intenció del monumental espai escènic, però em sembla excessiu i poc funcional per al
moviment dels intèrprets. Com resulta excessiu recuperar l’última escena amb el pare de la Melibea lamentant-se. Serveixen la funció un
conjunt homogeni d’intèrprets entre
els quals destacaríem José Luis Torrijo (Sempronio) i Miguel Cubero
(Pármeno), així com Palmira Ferrer
(Alisa) i Nerea Moreno (Areúsa).e

L

http://www.rac1.cat/programes/no-ho-se/20161024/411284310884/cultura.html

Secció: Radio / Televisión
25/10/2016

Cultura com a dret social
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Anna Felipe Villalobos
El programa Apropa Cultura
acosta des de fa 10 anys la cultura a les persones amb discapacitat o risc dexclusió social
Aquesta temporada, 60 equipaments culturals (com el TNC, LAuditori, el Liceu o el CaixaFòrum)
reserven el 2% del seu aforament perquè aquests col·lectius puguin veure teatre, concerts o
exposicions per 3 euros. Les activitats de lApropa Cultura sestenen al llarg de lany, però durant
aquesta setmana sen concentren 200, a lanomenada Setmana de lApropa Cultura. Al Pinta bé del
No ho sé, hem parlat amb dos dels usuaris de la iniciativa, en Manel i la Mercedes.

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/cultura/arts-esceniques/sant-cugat-se-suma-a-la-2a-setmana-apropa-cultura-64166102.html

Secció: Local
25/10/2016

Sant Cugat se suma a la 2a Setmana Apropa
Cultura
Títol: Europa Espanya Català
La iniciativa celebra 10 anys promovent l'accés universal a la cultura
Un dels espectacles al Teatre-Auditori de Sant Cugat FOTO: Haidy Blanch
Des d'aquest dilluns, 24 d'octubre, i fins al diumenge dia 30, se celebra la 2a Setmana Apropa
Cultura que omplirà d'activitats els 63 equipaments de tot Catalunya que participen en el
programa. Una iniciativa, el programa Apropa Cultura, que naixia fa deu anys, i de la que Sant
Cugat en forma part des de la temporada 2011-2012.
Durant aquesta setmana, a Sant Cugat, a més de la proposta Gaziel entrevista Shakespeare &
Cervantes celebrada dilluns, hi haurà Una hora de dansa al Cafè Auditori el dijous, 27 d'octubre, a
les 21 hores, la xerrada prèvia a l'espectacle de dansa Dutch National Ballet Junior Company amb
la companyia al Cafè Auditori el dia 28 a les 18 hores, i el posterior espectacle de dansa a les 21
hores.
A més, durant aquests actes, tot l'equip del Teatre-Auditori portarà una xapa amb el logotip
d'Apropa Cultura i hi haurà material informatiu sobre la campanya al vestíbul.
En aquests 10 anys de vida, Apropa Cultura ha fet possible més de 132.500 experiències culturals
que han permès a persones en situació vulnerable gaudir de teatres, auditoris, museus i festivals i
participar de la vida cultural arreu de Catalunya. A Sant Cugat, durant la passada temporada, 656
persones es van beneficiar d'aquest programa.
Més sobre el programa
Apropa Cultura és la unió d'esforços dels equipaments culturals (teatres, auditoris, festivals i
museus) de Catalunya. Actualment ja són 63 els que en formen part. El programa s'adreça a
entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social, tant en
àmbits preventius com d'intervenció directa.
Actualment, compta amb el suport econòmic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Àrea de Drets Socials i l'Àrea
d'Empresa, Cultura i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea de Benestar i Ciutadania i
l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "la Caixa". En paral·lel, Apropa
Cultura compta amb el suport de cada equipament adscrit que fa una aportació econòmica anual
per contribuir a la sostenibilitat del programa.

http://comunicacio21.cat/noticies-cultura21/118791-el-programa-apropa-cultura-fa-deu-anys
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25/10/2016

El programa Apropa Cultura fa deu anys
Títol: Europa Espanya Català
LAuditori de Barcelona va acollir aquest dilluns al vespre la festa del desè aniversari del programa
Apropa Cultura. En aquests deu anys de vida, el projecte ha fet possible més de 132.500
experiències culturals, les quals han permès que persones en risc dexclusió social tinguin accés a
lactivitat cultural darreu de Catalunya; shan facilitat 118.634 entrades per a espectacles, i shan
realitzat 13.897 visites a museus i exposicions. A més, 3.338 persones han assistit als cursos
Educa amb lart, i 523 a les Jornades daccessibilitat i inclusió.
Des del naixement del programa shi han registrat 1.573 centres socials que treballen amb
persones en risc dexclusió social. Actualment 63 teatres, auditoris, festivals i museus formen part
de la xarxa Apropa Cultura.
Lacte de lAuditori, en el qual es va reivindicar laccés universal a la cultura, va reunir per primera
vegada tots els agents que fan possible el programa: usuaris, equipaments, artistes, centres
socials i autoritats.

http://www.noticiaspress.es/2016/10/10-anys-dapropa-cultura/

Secció: Nacional
24/10/2016

10 anys d'Apropa Cultura
Títol: Europa Espanya Català
10 anys d'Apropa Cultura El programa Apropa Cultura, que té l'objectiu d'apropar la cultura a les
persones en risc d'exclusió social, celebra avui, a les set del vespre, a L'Auditori de Barcelona, el
seu desè aniversari. La diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos,
ha participat aquest matí en la roda de premsa de presentació convocada pel Consorci de
l'Auditori i l'Orquestra, impulsors de la iniciativa, destacant que «la Diputació hi ha treballat amb
una col·laboració molt estreta per a la consolidació i l'ampliació del programa».

http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/notespremsa/296358/govern-celebra-10-anys-programa-apropa-cultura-facilita-lacces-persones-vu
lnerables.html
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24/10/2016

El Govern celebra els 10 anys del programa
Apropa Cultura, que facilita l'accés a la cultura de
les persones vulnerables
Títol: Europa Espanya Català
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el conseller de Cultura, Santi
Vila, han participat aquest migdia en la roda de premsa de celebració dels 10 anys del programa
Apropa Cultura. El Govern col·labora amb aquesta iniciativa de L'Auditori, que facilita l'accés a la
cultura a persones vulnerables oferint entrades a preus reduïts a col·lectius en risc d'exclusió.
Apropa Cultura va néixer la temporada 2006/2007 per donar resposta a l'interès de diverses
entitats per assistir a concerts programats a L'Auditori. En temporades posteriors, el projecte va
anar sumant nous equipaments culturals i entitats fins a comptar avui amb més de 60 centres
arreu del país, entre teatres, auditoris, festivals i museus. Des de 2006, s'han fet possible 132.500
experiències culturals per a persones vulnerables i s'han registrat 1.573 entitats socials. Aquesta
iniciativa s'adreça a entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en risc
d'exclusió social, tant en àmbits preventius com d'intervenció directa. Apropa Cultura els connecta
amb els teatres, auditoris, museus i festivals d'arreu de Catalunya per convertir la cultura en un fet
habitual i rellevant també per a les persones més vulnerables. Els equipaments culturals reserven
per a ells el 2% del seu aforament de temporada a un preu de 3 i ofereixen visites i activitats
adaptades. A més, Apropa Cultura ofereix formació i assessorament en accessibilitat als
equipaments culturals per atendre millor les necessitats d'aquestes persones. El Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies ha destinat a aquest programa més de 350.000 euros, entre 2007 i
2015. Durant al seva intervenció, la consellera Bassa ha assenyalat que "l'èxit del programa rau en
la implicació de les entitats i de les persones usuàries, en el compromís de cadascun dels centres i
equipaments que s'hi ha sumat durant aquests 10 anys. En resum, en un conjunt de persones que
creuen en el teatre, la música, la dansa... com a instruments de millora social". "La cultura és de
tothom i per a tothom", ha explicat la consellera, que també ha posat en valor l'accés universal a la
cultura com element necessari per a la inclusió. En aquest sentit, ha destacat que "les polítiques
socials no poden obviar la cultura com a garant de la igualtat d'oportunitats, com a eina
indispensable per a la dignitat i el lliure desenvolupament de la personalitat". Bassa ha recordat
que "les administracions hem d'actuar com a garants del dret a la cultura. I ho fem de moltes
maneres, ja sigui participant en projectes com aquest; treballant al costat de les entitats socials;
creant, com hem fet, la Direcció General d'Igualtat, o impulsant la futura llei d'igualtat de tracte i
no-discriminació". Durant la roda de premsa, que ha tingut lloc al TNC, la directora d'Apropa
Cultura, Sònia Gainza, ha fet balanç d'aquests 10 anys i ha exposat els reptes que afronta el
programa. La 2a Setmana Apropa CulturaLa festa de celebració dels 10 anys s'ha celebrat
aquesta tarda a l'auditori i ha suposat també el tret de sortida a la 2a Setmana Apropa Cultura, que
té per objectiu conscienciar la societat sobre la importància de fer accessible la cultura a tothom. A
l'acte hi ha assistit la consellera de la Presidència, Neus Munté. Fins el diumenge 30 d'octubre se
celebraran més de 200 activitats als 63 equipaments culturals d'arreu de Catalunya que en formen
part. La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això
es durà a terme una campanya a les xarxes socials. Tothom qui vulgui donar suport a aquesta
iniciativa ho podrà fer compartint fotografies amb missatges a favor de fer accessible la cultura a
tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/10/24/apropa-cultura-risc-exclusio-social/
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Reivindiquen que l'accés a la cultura sigui un dret
real per als col·lectius vulnerables
Títol: Europa Espanya Català
Apropa Cultura és una iniciativa que fa 10 anys treballa perquè les persones més vulnerables
també tinguin accés al teatre, la música i els museus. Ofereix entrades a preus reduïts als
col·lectius en risc d'exclusió social, un gest que, reivindiquen, hauria de formar part del circuit
habitual dels equipaments.
Una setmana intensiva d'activitats
Tot i que el programa d'Apropa Cultura es desenvolupa durant tot l'any, del 24 al 30 d'octubre se
celebra una setmana amb més de 200 activitats en teatres, auditoris, museus i festivals de tot
Catalunya. Enguany, per exemple, s'ha organitzat una iniciativa anomenada Cruïlla Apropa, que
consisteix a fer un intercanvi d'experiències entre una entitat social i un equipament. Per exemple,
els usuaris del Club Social Aixec visitaran i veuran un assaig al Teatre Lliure i els treballadors
d'aquest equipament assistiran a un taller de teatre d'aquesta associació de salut mental.
A banda d'aquesta setmana, L'Auditori commemora aquesta nit el 10è aniversari d'Apropa Cultura
amb una festa que comença a les 19 h. La intenció és reivindicar que l'accés a la cultura sigui un
dret real, una demanda que la directora d'Apropa Cultura, Sonia Gainza, ja ha fet aquest migdia.
Gainza ha declarat que per anar més enllà calen canvis en l'Administració pública, fins i tot, en
l'àmbit normatiu i legal. "Parlem d'accés a la cultura, que és un dret i està reconegut per l'ONU,
però fer-ho realitat vol dir que museus i centres culturals puguin rebre qualsevol tipologia de grup,
fer una activitat o taller, i actualment els que ho fan són poquíssims", ha assegurat.
Entrades a tres euros durant tota la temporada
Els equipaments que participen al programa Apropa Cultura reserven el 2 % de l'aforament a un
preu de tres euros. Hi participen 63 teatres, auditoris, museus i festivals de tot Catalunya. A banda
de reduir el preu de l'entrada també organitzen visites i activitats adaptades. Per fer-ho realitat és
necessària la col·laboració de les entitats i centres socials que treballen amb persones en risc
d'exclusió social o amb discapacitats intel·lectuals i físiques. Actualment hi ha un total de 1.573
associacions registrades.
Apropa Cultura té el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, lAjuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i lObra Social la Caixa.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/10/24/apropa-cultura-risc-exclusio-social/
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Reivindiquen que l'accés a la cultura sigui un dret
real per als col·lectius vulnerables
Títol: Europa Espanya Català
Apropa Cultura és una iniciativa que fa 10 anys treballa perquè les persones més vulnerables
també tinguin accés al teatre, la música i els museus. Ofereix entrades a preus reduïts als
col·lectius en risc d'exclusió social, un gest que, reivindiquen, hauria de formar part del circuit
habitual dels equipaments.
Una setmana intensiva d'activitats
Tot i que el programa d'Apropa Cultura es desenvolupa durant tot l'any, del 24 al 30 d'octubre se
celebra una setmana amb més de 200 activitats en teatres, auditoris, museus i festivals de tot
Catalunya. Enguany, per exemple, s'ha organitzat una iniciativa anomenada Cruïlla Apropa, que
consisteix a fer un intercanvi d'experiències entre una entitat social i un equipament. Per exemple,
els usuaris del Club Social Aixec visitaran i veuran un assaig al Teatre Lliure i els treballadors
d'aquest equipament assistiran a un taller de teatre d'aquesta associació de salut mental.
A banda d'aquesta setmana, L'Auditori commemora aquesta nit el 10è aniversari d'Apropa Cultura
amb una festa que comença a les 19 h. La intenció és reivindicar que l'accés a la cultura sigui un
dret real, una demanda que la directora d'Apropa Cultura, Sonia Gainza, ja ha fet aquest migdia.
Gainza ha declarat que per anar més enllà calen canvis en l'Administració pública, fins i tot, en
l'àmbit normatiu i legal. "Parlem d'accés a la cultura, que és un dret i està reconegut per l'ONU,
però fer-ho realitat vol dir que museus i centres culturals puguin rebre qualsevol tipologia de grup,
fer una activitat o taller, i actualment els que ho fan són poquíssims", ha assegurat.
Entrades a tres euros durant tota la temporada
Els equipaments que participen al programa Apropa Cultura reserven el 2 % de l'aforament a un
preu de tres euros. Hi participen 63 teatres, auditoris, museus i festivals de tot Catalunya. A banda
de reduir el preu de l'entrada també organitzen visites i activitats adaptades. Per fer-ho realitat és
necessària la col·laboració de les entitats i centres socials que treballen amb persones en risc
d'exclusió social o amb discapacitats intel·lectuals i físiques. Actualment hi ha un total de 1.573
associacions registrades.
Apropa Cultura té el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, lAjuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i lObra Social la Caixa.

http://www.presspeople.com/nota/govern-celebra-els-10-anys-programa
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El Govern celebra els 10 anys del programa
Apropa Cultura, que facilita l'accés a la cultura de
les persones vulnerables »
Títol: Europa Espanya Català
La consellera Munté participa en la festa del desè aniversari d'aquest programa, que aquest matí
han presentat els consellers Bassa i Vila La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i el
conseller de Cultura han participat en la presentació dels 10 anys del programa Apropa Cultura El
Govern dóna suport a aquesta iniciativa que ofereix una plataforma per facilitar la sinergia entre
equipaments culturals i entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o risc
d'exclusió, per promoure la inclusió i la transformació social a partir de la cultura
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el conseller de Cultura, Santi
Vila, han participat aquest migdia en la roda de premsa de celebració dels 10 anys del programa
Apropa Cultura. El Govern col·labora amb aquesta iniciativa de L'Auditori, que facilita l'accés a la
cultura a persones vulnerables oferint entrades a preus reduïts a col·lectius en risc d'exclusió.
Apropa Cultura va néixer la temporada 2006/2007 per donar resposta a l'interès de diverses
entitats per assistir a concerts programats a L'Auditori. En temporades posteriors, el projecte va
anar sumant nous equipaments culturals i entitats fins a comptar avui amb més de 60 centres
arreu del país, entre teatres, auditoris, festivals i museus. Des de 2006, s'han fet possible 132.500
experiències culturals per a persones vulnerables i s'han registrat 1.573 entitats socials. Aquesta
iniciativa s'adreça a entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en risc
d'exclusió social, tant en àmbits preventius com d'intervenció directa. Apropa Cultura els connecta
amb els teatres, auditoris, museus i festivals d'arreu de Catalunya per convertir la cultura en un fet
habitual i rellevant també per a les persones més vulnerables. Els equipaments culturals reserven
per a ells el 2% del seu aforament de temporada a un preu de 3 i ofereixen visites i activitats
adaptades. A més, Apropa Cultura ofereix formació i assessorament en accessibilitat als
equipaments culturals per atendre millor les necessitats d'aquestes persones. El Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies ha destinat a aquest programa més de 350.000 euros, entre 2007 i
2015. Durant al seva intervenció, la consellera Bassa ha assenyalat que "l'èxit del programa rau en
la implicació de les entitats i de les persones usuàries, en el compromís de cadascun dels centres i
equipaments que s'hi ha sumat durant aquests 10 anys. En resum, en un conjunt de persones que
creuen en el teatre, la música, la dansa... com a instruments de millora social".
"La cultura és de tothom i per a tothom", ha explicat la consellera, que també ha posat en valor
l'accés universal a la cultura com element necessari per a la inclusió. En aquest sentit, ha destacat
que "les polítiques socials no poden obviar la cultura com a garant de la igualtat d'oportunitats,
com a eina indispensable per a la dignitat i el lliure desenvolupament de la personalitat". Bassa ha
recordat que "les administracions hem d'actuar com a garants del dret a la cultura. I ho fem de
moltes maneres, ja sigui participant en projectes com aquest; treballant al costat de les entitats
socials; creant, com hem fet, la Direcció General d'Igualtat, o impulsant la futura llei d'igualtat de
tracte i no-discriminació". Durant la roda de premsa, que ha tingut lloc al TNC, la directora
d'Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha fet balanç d'aquests 10 anys i ha exposat els reptes que
afronta el programa. La 2a Setmana Apropa CulturaLa festa de celebració dels 10 anys que tindrà
lloc aquesta tarda a l'auditori suposarà també el tret de sortida a la 2a Setmana Apropa Cultura,
que té per objectiu conscienciar la societat sobre la importància de fer accessible la cultura a
tothom. Fins el diumenge 30 d'octubre se celebraran més de 200 activitats als 63 equipaments
culturals d'arreu de Catalunya que en formen part. La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir
també la implicació de tota la ciutadania i per això es durà a terme una campanya a les xarxes

socials. Tothom qui vulgui donar suport a aquesta iniciativa ho podrà fer compartint fotografies
amb missatges a favor de fer accessible la cultura a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.
Arxius adjunts

http://www.presspeople.com/nota/neus-munte-posant-valor-dimensio-social
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Neus Munté: Posant en valor la dimensió social i
inclusiva de la cultura, assolirem una societat més
justa, més solidària i més democràtica »
Títol: Europa Espanya Català
La consellera Munté ha participat en la festa del 10è aniversari d'Apropa CulturaLa consellera de
la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha participat aquesta tarda en la festa del desè
aniversari d'Apropa Cultura, a L'Auditori de Barcelona.
Durant l'acte, la consellera Munté ha lliurat els diplomes en reconeixement a la tasca de les
entitats més compromeses durant aquests deu anys. La consellera ha felicitat "les entitats socials,
els equipaments culturals, les administracions, els usuaris i tots aquells que heu sumat esforços,
il·lusió i ganes per fer possibles aquests deu anys" i ha destacat, que "des del Govern de la
Generalitat hem donat suport des dels inicis a aquest projecte, avui ja ben consolidat, perquè hi
creiem fermament". Munté ha afirmat que "l'accés a la cultura és primordial pel ple
desenvolupament de les persones. I parlar d'inclusió social és parlar d'un procés ampli, que no es
refereix només a la participació socioeconòmica i política, sinó també a la participació cultural més
àmplia i plena per part de tothom". Segons la consellera, "la participació activa en la vida cultural
repercuteix positivament en l'autoestima, la seguretat personal, la relació entre persones, la
motivació, la salut... i, per tant, esdevé clau per a la inclusió social". Munté ha defensat, que
"posant en valor la dimensió social i inclusiva de la cultura, assolirem una societat més justa, més
solidària i més democràtica" perquè, en opinió de la consellera, "si parlem de dignitat, justícia i
llibertat, la cultura té un paper determinant". Apropa Cultura va néixer la temporada 2006/2007 per
donar resposta a l'interès de diverses entitats per assistir a concerts programats a L'Auditori. En
temporades posteriors, el projecte va anar sumant nous equipaments culturals i entitats fins a
comptar avui amb més de 60 centres arreu del país, entre teatres, auditoris, festivals i museus.
Des de 2006, s'han fet possible 132.500 experiències culturals per a persones vulnerables i s'han
registrat 1.573 entitats socials.
Departament/s

http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/notespremsa/296361/neus-munte-posant-valor-dimensio-social-inclusiva-cultura-assolirem-societa
t-justa-solidaria-democratica.html
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Neus Munté: Posant en valor la dimensió social i
inclusiva de la cultura, assolirem una societat més
justa, més solidària i més democràtica
Títol: Europa Espanya Català
La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha participat aquesta tarda en
la festa del desè aniversari d'Apropa Cultura, a L'Auditori de Barcelona.
Durant l'acte, la consellera Munté ha lliurat els diplomes en reconeixement a la tasca de les
entitats més compromeses durant aquests deu anys. La consellera ha felicitat "les entitats socials,
els equipaments culturals, les administracions, els usuaris i tots aquells que heu sumat esforços,
il·lusió i ganes per fer possibles aquests deu anys" i ha destacat, que "des del Govern de la
Generalitat hem donat suport des dels inicis a aquest projecte, avui ja ben consolidat, perquè hi
creiem fermament". Munté ha afirmat que "l'accés a la cultura és primordial pel ple
desenvolupament de les persones. I parlar d'inclusió social és parlar d'un procés ampli, que no es
refereix només a la participació socioeconòmica i política, sinó també a la participació cultural més
àmplia i plena per part de tothom". Segons la consellera, "la participació activa en la vida cultural
repercuteix positivament en l'autoestima, la seguretat personal, la relació entre persones, la
motivació, la salut... i, per tant, esdevé clau per a la inclusió social". Munté ha defensat, que
"posant en valor la dimensió social i inclusiva de la cultura, assolirem una societat més justa, més
solidària i més democràtica" perquè, en opinió de la consellera, "si parlem de dignitat, justícia i
llibertat, la cultura té un paper determinant". Apropa Cultura va néixer la temporada 2006/2007 per
donar resposta a l'interès de diverses entitats per assistir a concerts programats a L'Auditori. En
temporades posteriors, el projecte va anar sumant nous equipaments culturals i entitats fins a
comptar avui amb més de 60 centres arreu del país, entre teatres, auditoris, festivals i museus.
Des de 2006, s'han fet possible 132.500 experiències culturals per a persones vulnerables i s'han
registrat 1.573 entitats socials.
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Celebra este lunes una fiesta en L'Auditori para reivindicar el acceso universal a la cultura
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.

También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a
ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".
CULTURA INCLUSIVA
El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.
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CATALUNYA.-ApropaCultura cumple diez años
tras ofrecer 132.000 experiencias a personas
vulnerables
Celebra este lunes una fiesta en L'Auditori para reivindicar el acceso universal a la cultura
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.

También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a
ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".
CULTURA INCLUSIVA
El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7911841/10/16/ApropaCultura-cumple-diez-anos-tras-ofrecer-132000-experiencias-a-person
as-vulnerables.html
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Títol: Europa Espanya Espanyol
Celebra este lunes una fiesta en L'Auditori para reivindicar el acceso universal a la cultura
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.
También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a
ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".

CULTURA INCLUSIVA
El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-apropacultura-cumple-diez-anos-ofrecer-132000-experiencias-personas-vulnerables-201610241
44248.html
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Títol: Europa Espanya Espanyol
Celebra este lunes una fiesta en L'Auditori para reivindicar el acceso universal a la cultura
BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.
También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a
ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".

CULTURA INCLUSIVA
El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://www.eldia.es/agencias/8920855-ApropaCultura-cumple-diez-anos-ofrecer-experiencias-personas-vulnerables
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Títol: Europa Espanya Espanyol
Barcelona, Europa Press El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario
con una fiesta en L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el
programa, que en este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre
personas en situación vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.
También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a
ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".
CULTURA INCLUSIVA

El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/cultura/apropacultura-cumple-diez-anos-tras-ofrecer-132000-experiencias-a-personas-vulnera
bles--1788196.html
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Títol: Europa Espanya Espanyol
Celebra este lunes una fiesta en L'Auditori para reivindicar el acceso universal a la cultura
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.
También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a

ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".
CULTURA INCLUSIVA
El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/espectaculos-general/ApropaCultura-ofrecer-experiencias-personas-vulnerables_0
_965604316.html
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Títol: Europa Espanya Espanyol
Celebra este lunes una fiesta en L'Auditori para reivindicar el acceso universal a la cultura
El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.
También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a
ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".

CULTURA INCLUSIVA
El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://www.telecinco.es/informativos/cultura/ApropaCultura-ofrecer-experiencias-personas-vulnerables_0_2264850619.html
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Títol: Europa Espanya Espanyol
Celebra este lunes una fiesta en L'Auditori para reivindicar el acceso universal a la cultura
El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.
También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a
ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".
CULTURA INCLUSIVA

El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://www.gentedigital.es/barcelona/noticia/2012177/apropacultura-cumple-diez-anos-tras-ofrecer-132000-experiencias-a-personas-vulnerab
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Títol: Europa Espanya Espanyol
24/10/2016 - 14:42
Celebra este lunes una fiesta en L'Auditori para reivindicar el acceso universal a la cultura
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.
También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de

Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a
ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".
CULTURA INCLUSIVA
El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://www.cuatro.com/noticias/cultura/ApropaCultura-ofrecer-experiencias-personas-vulnerables_0_2264850618.html
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Títol: Europa Espanya Espanyol
El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.
También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a
ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".
CULTURA INCLUSIVA

El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1285431/apropacultura-cumple-diez-anos-tras-ofrecer-132000-experiencias-a-personas-vulnerable
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Títol: Europa Espanya Espanyol
Celebra este lunes una fiesta en L'Auditori para reivindicar el acceso universal a la cultura
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.
También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a
ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".

CULTURA INCLUSIVA
El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/comunicacio-govern/notapremsavw/296361/ca/neus-munte-posant-en-valor-la-dimensio-social-in
clusiva-de-cultura-assolirem-una-societat-mes-justa-solidaria-democratica.do
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Neus Munté: Posant en valor la dimensió social i
inclusiva de la cultura, assolirem una societat més
justa, més solidària i més democràtica
Títol: Europa Espanya Català
24-10-2016 21.17
Neus Munté: "Posant en valor la dimensió social i inclusiva de la cultura, assolirem una societat
més justa, més solidària i més democràtica"
La consellera Munté ha participat en la festa del 10è aniversari d'Apropa Cultura
La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha participat aquesta tarda en
la festa del desè aniversari d'Apropa Cultura, a L'Auditori de Barcelona.
Durant l'acte, la consellera Munté ha lliurat els diplomes en reconeixement a la tasca de les
entitats més compromeses durant aquests deu anys.
La consellera ha felicitat "les entitats socials, els equipaments culturals, les administracions, els
usuaris i tots aquells que heu sumat esforços, il·lusió i ganes per fer possibles aquests deu anys" i
ha destacat, que "des del Govern de la Generalitat hem donat suport des dels inicis a aquest
projecte, avui ja ben consolidat, perquè hi creiem fermament".
Munté ha afirmat que "l'accés a la cultura és primordial pel ple desenvolupament de les persones. I
parlar d'inclusió social és parlar d'un procés ampli, que no es refereix només a la participació
socioeconòmica i política, sinó també a la participació cultural més àmplia i plena per part de
tothom". Segons la consellera, "la participació activa en la vida cultural repercuteix positivament en
l'autoestima, la seguretat personal, la relació entre persones, la motivació, la salut... i, per tant,
esdevé clau per a la inclusió social".
Munté ha defensat, que "posant en valor la dimensió social i inclusiva de la cultura, assolirem una
societat més justa, més solidària i més democràtica" perquè, en opinió de la consellera, "si parlem
de dignitat, justícia i llibertat, la cultura té un paper determinant".
Apropa Cultura va néixer la temporada 2006/2007 per donar resposta a l'interès de diverses
entitats per assistir a concerts programats a L'Auditori. En temporades posteriors, el projecte va
anar sumant nous equipaments culturals i entitats fins a comptar avui amb més de 60 centres
arreu del país, entre teatres, auditoris, festivals i museus. Des de 2006, s'han fet possible 132.500
experiències culturals per a persones vulnerables i s'han registrat 1.573 entitats socials.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/296358/ca/govern-celebra-10-anys-programa-apropa-cultura-facilita-lacces-perso
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El Govern celebra els 10 anys del programa
Apropa Cultura, que facilita l'accés a la cultura de
les persones vulnerables
Títol: Europa Espanya Català
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el conseller de Cultura, Santi
Vila, han participat aquest migdia en la roda de premsa de celebració dels 10 anys del programa
Apropa Cultura. El Govern col·labora amb aquesta iniciativa de L'Auditori, que facilita l'accés a la
cultura a persones vulnerables oferint entrades a preus reduïts a col·lectius en risc d'exclusió.
Apropa Cultura va néixer la temporada 2006/2007 per donar resposta a l'interès de diverses
entitats per assistir a concerts programats a L'Auditori. En temporades posteriors, el projecte va
anar sumant nous equipaments culturals i entitats fins a comptar avui amb més de 60 centres
arreu del país, entre teatres, auditoris, festivals i museus. Des de 2006, s'han fet possible 132.500
experiències culturals per a persones vulnerables i s'han registrat 1.573 entitats socials.
Aquesta iniciativa s'adreça a entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en
risc d'exclusió social, tant en àmbits preventius com d'intervenció directa. Apropa Cultura els
connecta amb els teatres, auditoris, museus i festivals d'arreu de Catalunya per convertir la cultura
en un fet habitual i rellevant també per a les persones més vulnerables. Els equipaments culturals
reserven per a ells el 2% del seu aforament de temporada a un preu de 3 i ofereixen visites i
activitats adaptades. A més, Apropa Cultura ofereix formació i assessorament en accessibilitat als
equipaments culturals per atendre millor les necessitats d'aquestes persones.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha destinat a aquest programa més de 350.000
euros, entre 2007 i 2015.
Durant al seva intervenció, la consellera Bassa ha assenyalat que "l'èxit del programa rau en la
implicació de les entitats i de les persones usuàries, en el compromís de cadascun dels centres i
equipaments que s'hi ha sumat durant aquests 10 anys. En resum, en un conjunt de persones que
creuen en el teatre, la música, la dansa... com a instruments de millora social".
"La cultura és de tothom i per a tothom", ha explicat la consellera, que també ha posat en valor
l'accés universal a la cultura com element necessari per a la inclusió. En aquest sentit, ha destacat
que "les polítiques socials no poden obviar la cultura com a garant de la igualtat d'oportunitats,
com a eina indispensable per a la dignitat i el lliure desenvolupament de la personalitat".
Bassa ha recordat que "les administracions hem d'actuar com a garants del dret a la cultura. I ho
fem de moltes maneres, ja sigui participant en projectes com aquest; treballant al costat de les
entitats socials; creant, com hem fet, la Direcció General d'Igualtat, o impulsant la futura llei
d'igualtat de tracte i no-discriminació".
Durant la roda de premsa, que ha tingut lloc al TNC, la directora d'Apropa Cultura, Sònia Gainza,
ha fet balanç d'aquests 10 anys i ha exposat els reptes que afronta el programa.
La 2a Setmana Apropa Cultura
La festa de celebració dels 10 anys que tindrà lloc aquesta tarda a l'auditori suposarà també el tret
de sortida a la 2a Setmana Apropa Cultura, que té per objectiu conscienciar la societat sobre la
importància de fer accessible la cultura a tothom. Fins el diumenge 30 d'octubre se celebraran més
de 200 activitats als 63 equipaments culturals d'arreu de Catalunya que en formen part.

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es
durà a terme una campanya a les xarxes socials. Tothom qui vulgui donar suport a aquesta
iniciativa ho podrà fer compartint fotografies amb missatges a favor de fer accessible la cultura a
tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20161024152853/apropacultura-cumple-diez-anos-ofrecer-132000-experiencias-personas-vuln
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ApropaCultura cumple diez años tras ofrecer
132.000 experiencias a personas vulnerables
Títol: Europa Espanya Espanyol
Celebra este lunes una fiesta en L'Auditori para reivindicar el acceso universal a la cultura
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El programa Apropa Cultura celebrará este lunes su décimo aniversario con una fiesta en
L'Auditori que reúne por primera vez a todos los agentes que hacen posible el programa, que en
este tiempo ha hecho posible más de 132.000 experiencias culturales entre personas en situación
vulnerable.
La directora del programa, Sonia Gainza, ha explicado en rueda de prensa que se celebrará una
fiesta a partir de las 19 horas para reivindicar el acceso universal a la cultura y soplar las velas de
un gran pastel de aniversario.
Esta celebración también será el pistoletazo de salida a la Segona Setmana Apropa Cultura hasta
el domingo con más de 200 actividades en los 63 equipamientos culturales de toda Catalunya que
forman parte de éste.
Destacará en esta semana la actividad Cruïlla Apropa, que consistirá en un intercambio de
experiencias entre una entidad social y un equipamiento, y que consistirá en que la entidad podrá
visitar de un modo especial un teatro o museo, y después el personal de esa sala visitará el centro
social.
Gainza ha aprovechado la consolidación del programa para pedir a las administraciones y a los
equipamientos una consolidación del Apropa Cultura, de modo que los sectores más
desfavorecidos tengan el acceso garantizado.
Mientras que uno de los participantes en el programa ha explicado que "salir es una motivación"
para él, otra beneficiaria --residente de un hogar de ancianos-- ha explicado que desde que ha
llegado a la residencia disfruta de la cultura, a la que antes no tenía acceso.
LA CULTURA: "UN DERECHO SOCIAL"
El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentado que no se tiene suficientemente presente el valor
social de la cultura: "La cultura es un derecho social y es el mejor instrumento de ascensor social
que tenemos", ha explicado.
Asimismo, ha instado a la necesidad de garantizar el acceso a toda la ciudadanía, mientras que la
consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha celebrado que en este
programa las administraciones trabajan "de manera transversal" y son capaces de salir tener una
mirada de Catalunya, y no solo de Barcelona.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que dar
acceso a la cultura a las personas en riesgo de exclusión social "es lo que da sentido a las
políticas públicas culturales", y ha reivindicado además el centenar de equipamientos de
proximidad, como ateneos y centros cívicos, que ofrecen muchas posibilidades en este sentido.
También han estado presentes la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, que ha
celebrado que se combatan estigmas desde la administración, y la diputada de la Diputació de
Barcelona, Maite Fandos, que ha ensalzado las posibilidades que ofrece este programa a

ciudadanos que no residen en Barcelona, "poniendo en valor lo que se hace en las comarcas".
CULTURA INCLUSIVA
El programa conecta a las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para
este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrecen visitas y actividades adaptadas.
Desde el inicio del programa, 1.573 centros sociales que trabajan con personas en riesgo de
exclusión se han registrado en el Apropa Cultura, generando más de 1.100 propuestas culturales
diferentes en la agenda de cada temporada, y con más de 60 teatros, auditorios, festivales y
museos de todo Catalunya implicados.

http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioel-programa-apropa-cultura-ha-facilitat-en-10-anys-132-500-experiencies-culturals-a-persones-en-sit
uacio-vulnerable/
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AMPLIACIÓ:El programa Apropa Cultura ha
facilitat en 10 anys 132.500 experiències culturals a
persones en situació vulnerable
Títol: Europa Espanya Català
ACN Barcelona.-El programa Apropa Cultura, per a laccés a la cultura de persones amb
discapacitats o situació socials adversa, ha facilitat en 10 anys dexistència 132.500 experiències
culturals a persones daquests col·lectius. Actualment ja són 1.500 els centres socials i serveis
datenció a aquests col·lectius vinculats al programa i 63 els equipaments col·laboradors, que
anualment els reserven un 2% del seu aforament i ofereixen entrades a 3% i activitats adaptades.
Daltra banda, aquest dilluns arrenquen les activitats de la 2a Setmana Apropa Cultura a tots els
equipaments implicats, una iniciativa endegada lany passat per donar més visibilitat a labast i
importància daquest programa de cultura inclusiva.
Una festa a LAuditori donarà aquest dilluns al vespre el tret de sortida a la 2a Setmana Apropa
Cultura, en què participen 63 equipaments culturals de Catalunya (19 municipis) amb activitats
especials. Per commemorar els 10 anys del programa Apropa Cultura, usuaris, equipaments,
artistes, entitats socials i autoritats es trobaran i celebraran lefemèride, reivindicant laccés
universal a la cultura. Lacte serà conduit pel periodista Toni Puntí, i comptarà amb lassistència de
la directora dApropa Cultura, Sonia Gainza, la consellera de Presidència de la Generalitat, Neus
Munté, la tercera tinent dalcalde de Barcelona i Laia Ortiz. Més "compromís"Sonia Gainza ha
aprofitat la presència de diversos representants institucionals (Ajuntament, Generalitat i Diputació)
en la roda de premsa daquest dilluns per demanar tant a les administracions públiques com als
equipaments vinculats a Apropa Cultura un canvi. Després de 10 anys generant lespurna daquest
programa, ara cal posar-se a treballar, ha arrencat. A les administracions, Gainza els ha demanat
un canvi denfoc per preservar aquest espai de la cultura destinat als col·lectius vulnerables.
Gainza ha parlat duna llei que salvaguardi les coses importants, una al·lusió implícita a poder
regular una quota dentrades reservades per aquests col·lectius als equipaments culturals. La
directora del programa també sha dirigit als responsables daquests equipaments, siguin públics o
privats. Han de participar més, els ha demanat, i mostrar el seu compromís amb el programa. Els
èxits (de la cartellera) també són rellevants per aquestes persones, ha dit reclamant que les
reserves dentrades es facin extensives a tots els espectacles. Gainza ha manifestat que els reptes
de futur daquest programa dinserció culturals són renovar la seva estructura, els perfils dentitats i
professionals amb què treballen i fer noves inversions. Lobjectiu, seguir creixent i depassar la xifra
de 60 equipaments amb què col·laboren actualment. En 10 anys dexistència, Apropa Cultura
comptabilitza que ha facilitat 132.500 experiències culturals (nombre dentrades venudes a
persones en situacions vulnerables). Des del naixement del programa shi han registrat 1.573
centres socials que treballen amb persones en risc dexclusió social. Pel què fa als equipaments
culturals, avui són 63 els que col·laboren amb lentitat, repartits per 19 municipis catalans. La
dinàmica de funcionament és que aquests equipaments reserven el 2% del seu aforament de la
temporada a un preu de 3 euros i ofereixen visites i activitats adaptades per aquests col·lectius.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=295503
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Dolors Bassa: les polítiques socials no poden
obviar la cultura com a garant de la igualtat
d'oportunitats
Títol: Europa Espanya Català
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el conseller de Cultura, Santi
Vila, han participat aquest migdia en la roda de premsa de celebració dels 10 anys del programa
Apropa Cultura. El Govern col·labora amb aquesta iniciativa de L'Auditori, que facilita l'accés a la
cultura a persones vulnerables oferint entrades a preus reduïts a col·lectius en risc d'exclusió.
Apropa Cultura va néixer la temporada 2006/2007 per donar resposta a l'interès de diverses
entitats per assistir a concerts programats a L'Auditori. En temporades posteriors, el projecte va
anar sumant nous equipaments culturals i entitats fins a comptar avui amb més de 60 centres
arreu del país, entre teatres, auditoris, festivals i museus. Des de 2006, s'han fet possible 132.500
experiències culturals per a persones vulnerables i s'han registrat 1.573 entitats socials.
Aquesta iniciativa s'adreça a entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en
risc d'exclusió social, tant en àmbits preventius com d'intervenció directa. Apropa Cultura els
connecta amb els teatres, auditoris, museus i festivals d'arreu de Catalunya per convertir la cultura
en un fet habitual i rellevant també per a les persones més vulnerables. Els equipaments culturals
reserven per a ells el 2% del seu aforament de temporada a un preu de 3 i ofereixen visites i
activitats adaptades. A més, Apropa Cultura ofereix formació i assessorament en accessibilitat als
equipaments culturals per atendre millor les necessitats d'aquestes persones.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha destinat a aquest programa més de 350.000
euros, entre 2007 i 2015.
Durant al seva intervenció, la consellera Bassa ha assenyalat que "l'èxit del programa rau en la
implicació de les entitats i de les persones usuàries, en el compromís de cadascun dels centres i
equipaments que s'hi ha sumat durant aquests 10 anys. En resum, en un conjunt de persones que
creuen en el teatre, la música, la dansa... com a instruments de millora social".
"La cultura és de tothom i per a tothom", ha explicat la consellera, que també ha posat en valor
l'accés universal a la cultura com element necessari per a la inclusió. En aquest sentit, ha destacat
que "les polítiques socials no poden obviar la cultura com a garant de la igualtat d'oportunitats,
com a eina indispensable per a la dignitat i el lliure desenvolupament de la personalitat".
Bassa ha recordat que "les administracions hem d'actuar com a garants del dret a la cultura. I ho
fem de moltes maneres, ja sigui participant en projectes com aquest; treballant al costat de les
entitats socials; creant, com hem fet, la Direcció General d'Igualtat, o impulsant la futura llei
d'igualtat de tracte i no-discriminació".
Durant la roda de premsa, que ha tingut lloc al TNC, la directora d'Apropa Cultura, Sònia Gainza,
ha fet balanç d'aquests 10 anys i ha exposat els reptes que afronta el programa.
La 2a Setmana Apropa Cultura
La festa de celebració dels 10 anys que tindrà lloc aquesta tarda a l'auditori suposarà també el tret
de sortida a la 2a Setmana Apropa Cultura, que té per objectiu conscienciar la societat sobre la
importància de fer accessible la cultura a tothom. Fins el diumenge 30 d'octubre se celebraran més
de 200 activitats als 63 equipaments culturals d'arreu de Catalunya que en formen part.

La Setmana Apropa Cultura vol aconseguir també la implicació de tota la ciutadania i per això es
durà a terme una campanya a les xarxes socials. Tothom qui vulgui donar suport a aquesta
iniciativa ho podrà fer compartint fotografies amb missatges a favor de fer accessible la cultura a
tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.

http://www.vilaweb.cat/noticies/el-programa-apropa-cultura-ha-facilitat-en-10-anys-132-500-experiencies-culturals-a-persones-en-situacio-vul
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El programa Apropa Cultura ha facilitat en 10 anys
132.500 experiències culturals a persones en
situació vulnerable
Títol: Europa Espanya Català
ACN Barcelona.-El programa Apropa Cultura, per a laccés a la cultura de persones amb
discapacitats o situació socials adversa, ha facilitat en 10 anys dexistència 132.500 experiències
culturals a persones daquests col·lectius. Actualment ja són 1.500 els centres socials i serveis
datenció a aquests col·lectius vinculats al programa i 63 els equipaments col·laboradors, que
anualment els reserven un 2% del seu aforament i ofereixen entrades a 3% i activitats adaptades.
Daltra banda, aquest dilluns arrenquen les activitats de la 2a Setmana Apropa Cultura a tots els
equipaments implicats, una iniciativa endegada lany passat per donar més visibilitat a labast i
importància daquest programa de cultura inclusiva.

http://www.ara.cat/cultura/anys-apropant-cultura-sectors-vulnerables_0_1674432664.html
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Apropa Cultura: 200 activitats per acostar la
cultura als sectors més vulnerables
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Meritxell Escolà
Del 24 al 30 d'octubre se celebraran més de 200 activitats als 63 equipaments culturals que
formen part del programa
La cultura com a eina d'inclusió social, aquesta és la idea que promou el projecte Apropa Cultura
des del 2006. És una iniciativa que uneix els esforços d'entitats socials i equipaments culturals per
tal que la cultura sigui accessible a les persones en risc d'exclusió social i amb discapacitat. Del 24
al 30 d'octubre se celebra la 2a Setmana d'Apropa Cultura, que acollirà més de 200 activitats als
63 equipaments culturals de Catalunya que formen part del programa. L'esdeveniment té com a
objectiu "consolidar el projecte" i "construir un nou futur", ha dit la directora Sonia Gainza, perquè
"la cultura és un dret comú i un patrimoni que hem de preservar", ha afegit la tinent d'alcalde Laia
Ortiz.
Una festa a l'Auditori, en què per primer cop hi assistiran usuaris, educadors socials i representats
de les administracions, donarà el tret de sortida a una celebració marcada per una novetat:
l'activitat Cruïlla Apropa. La proposta consistirà en un intercanvi d'experiències entre les entitats
socials i els equipaments culturals, en el qual les primeres tindran l'oportunitat de veure i viure els
centres culturals d'una manera diferent i, a més, el personal dels centres visitaran les entitats
socials per compartir un taller amb els usuaris. El Club Social Aixec amb Teatre Lliure, el Museu
Picasso amb la Fundació TEAS i l'Associació Sant Tomàs amb l'Atlàntida de Vic són algunes de
les propostes de la iniciativa. Una altra proposta de la Setmana Apropa Cultura és una campanya
de xarxes socials per implicar tota la societat, que consistirà en publicar fotografies amb missatges
recolzant l'accessibilitat de la cultura per a tothom.
En els últims 10 anys, Apropa Cultura ha aconseguit que el públic vulnerable assisteixi a més de
132.500 experiències culturals gràcies a la feina transversal i en xarxa de les administracions i les
entitats socials. Els equipaments culturals que col·laboren amb el programa reserven el 2% del seu
aforament de temporada i ofereixen els espectacles a 3 euros per tal que la cultura no sigui un
luxe inaccessible per alguns. Sonia Gainza ha manifestat que "per a les persones en risc
d'exclusió, una sortida cultural és molt més rellevant que per a una persona que és públic
habitual". El projecte, a més, ofereix formació artística als educadors socials "perquè puguin portar
l'art a les entitats socials" i no es quedi únicament en els teatres i els auditoris. Per alguns usuaris
ha sigut el primer contacte amb centres culturals.
Apropa Cultura compta amb el suport econòmic de cada equipament cultural col·laborador i de la
Generaliyay (Treball, Afers Socials i Famílies i Cultura), de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació
de Barcelona (Benestar i Ciutadania i Cultura) i de l'Obra Social "la Caixa".
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El programa Apropa Cultura ha facilitat en 10 anys
132.500 experiències culturals a persones en
situació vulnerable
Títol: Europa Espanya Català
63 equipaments participen aquesta setmana en les activitats de la 2a Setmana Apropa Cultura
ACN Barcelona.-El programa Apropa Cultura, per a laccés a la cultura de persones amb
discapacitats o situació socials adversa, ha facilitat en 10 anys dexistència 132.500 experiències
culturals a persones daquests col·lectius. Actualment ja són 1.500 els centres socials i serveis
datenció a aquests col·lectius vinculats al programa i 63 els equipaments col·laboradors, que
anualment els reserven un 2% del seu aforament i ofereixen entrades a 3% i activitats adaptades.
Daltra banda, aquest dilluns arrenquen les activitats de la 2a Setmana Apropa Cultura a tots els
equipaments implicats, una iniciativa endegada lany passat per donar més visibilitat a labast i
importància daquest programa de cultura inclusiva.

https://www.teatral.net/ca/noticies/18633/apropa-cultura-celebra-els-primers-10-anys-amb-una-festa-a-lauditori
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Apropa Cultura celebra els primers 10 anys amb
una festa a lAuditori
Títol: Europa Espanya Català
L'entitat Apropa Cultura, que té per objectiu conscienciar els polítics, responsables municipals,
responsables d'equipaments, d'espais culturals i, en definitiva, a tota la societat, sobre la
importància de fer accessible la cultura a tothom, commemora avui 10 anys del seu naixement. Ho
celebra aquest vespre amb l'obertura de la II Setmana Apropa Cultura la primera es va presentar
l'any passat- durant la que se tindran lloc més de 200 activitats entre els 63 equipaments culturals
d'arreu de Catalunya que en formen part. Aquest matí ens ho han presentat als mitjans en una
roda de premsa, convocada per diversos teatres públics, que s'ha celebrat al TNC, i que ha
presentat l'activista i molt entusiasta Sonia Gainza, directora del programa Apropa Cultura. Hi han
assistit dos usuaris del programa Apropa Cultura, el Manel Uguria, membre del Club Social de la
Fundació Joia, la Mercedes, assistent a la residència i centre de Dia de les Corts. I també la
Cristina Benesey, educadora social del Centre de serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
L'acte ha estat presidit pel conseller de cultura Santi Vila, amb la presència de Dolors Bassa,
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies; Laia Ortiz, tercera tinent d'alcalde de Barcelona i
directora de l'Àrea de Drets Socials; Jaume Collboni, segon tinent d'alcalde de Barcelona i director
de l'Àrea d'Empresa, Cultura i Innovació; Maite Fandos, diputada de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona i Elisa Durán, directora General Adjunta de la Fundació Bancària "la
Caixa".
Sonia Gainza ha començat fent un balanç on queda clar el compromís de la gent de Apropa
Cultura: "En aquests 10 anys hem ofert 132.500 experiències culturals, que vol dir que persones
amb vulnerabilitat han tingut l'oportunitat d'accedir a teatres, auditoris, museus o festivals, i
participar a actes als que com a ciutadans hi tenen tot el dret." Apropa Cultura ha registrat ja més
de 1.500 centres socials que treballen amb persones amb risc. "A més, estem presents a 60
equipaments i a 19 poblacions d'arreu de Catalunya." Apropa Cultura connecta les entitats socials
amb els equipaments culturals, que ja reserven per al Programa el 2% del seu aforament de
temporada, amb una entrada que costa 3 . També ofereixen visites als espais i activitats
adaptades. El seu portal web (www.apropacultura.cat), rep unes 25.000 visites a l'any de
ciutadans que volen consultar les 1.100 propostes culturals a les que poden accedir aquest
periode.
"Les sortides que fan els Centres a veure les nostres propostes són molt importants perquè per a
molts dels usuaris és tota una novetat. Són persones que estan juntes en un centre sense que
s'hagin triat i, la sortida tots junts al món exterior, els permet tenir altres converses, reviure la
ciutat... És un programa de cultura que contribueix a la transformació social. Per a ells, la sortida
és més rellevant que per a altres persones", continua Gainza.
LA IL·LUSIÓ DELS USUARIS
Per a en Manel, del Club Social de la Fundació Joia, "una sortida és molt important, perquè a tots
ens fa molta il·lusió anar a veure espectacles. Hi anem en grup i després fem tertúlia. Fer coses
fora del local és tota una motivació ja que la cultura ens inserta a la societat. Ahir vam venir a
veure La Celestina i ens emocionem de veure els actors com actuen, les seves expressions... Ara
anirem a La Treva, al Romea, hem anat al Condal, al Liceu... El més important per a nosaltres és
la cultura. Sense cultura el món seria molt avorrit!"

A la Mercedes, del Centre de Dia Les Corts, també li agrada sortir: "Totes les sortides m'ha
agradat molt, ha estat sortir com si fos jove! Tot i que de jove no sortia gaire... M'ha servit per
conèixer els teatres i, sobretot, el Liceu, al que no havia anat mai!" Una vegada fins i tot va assistir
a un taller de dansa. Primer vaig dir: Jo dansa? però va ser molt emocionant, se'm va fer curt!"
L'educadora Cristina Benesey ha explicat que el primer cop que va proposar anar a l'Auditori, li
van dir: "Quin rotllo, un concert!" Però de seguida que van arribar "els seus ulls i la seva cara es
van transformar, es quedaven amb la boca oberta! Després, ja sempre han volgut repetir sense
cap resistència. I és que l'oci és un dret, al marge de la situació socioeconòmica en què es trobin."
Per altra banda, i referint-se als tallers de teatre que imparteix, assegura que "la descoberta de les
seves capacitats els fa pujar l'autoestima, sobretot si saben que el públic els veu. És molt
transformador!"
LA FESTA D'AQUESTA NIT
A les 19 h començarà la celebració Dels 10 anys d'Apropa Cultura, que se celebrarà a l'Auditori
(Sala 2). Per primer cop, usuaris, equipaments, artistes, entitats socials i autoritats implicades es
trobaran per reivindicar "l'accés universal a la Cultura". La vetllada estarà conduïda pel company
Toni Puntí, de TV3, i comptarà amb la participació de la consellera Neus Munté i Laia Ortiz, 3a
Tinent d'Alcalde i directora de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona.
Durant l'acte, usuaris i educadors explicaran algunes de les seves experiències. També es
reconeixerà la tasca de les entitats més compromeses durant aquests 10 anys amb un diploma
commemoratiu. Com a artistes, hi participen el coreògraf i ballarí Cesc Gelabert, un quartet format
per músics de l'OBC, la soprano Begoña Alberdi i el Cor Apropa.
I al final, foto de família amb el pastís d'aniversari gegant, ofert per Cal Tiana!
LA 2A SETMANA APROPA CULTURA
Entre les moltes novetats d'enguany destaca la nova activitat Cruïlla Apropa, que consisteix en un
intercanvi d'experiències entre una entitat social i un equipament. "El grup tindrà l'oportunitat de
visitar l'equipament teatre, museu...- vivint una experiència més profunda, visitant els recons de
l'espai, parlar amb els artistes...", diu Gainza. I continua: "En contrapartida, el personal de l'entitat
anirà a visitar l'espai i els veurà com fan teatre. Un intercanvi molt gratificant!"
Per exemple, el Club Social Aixec aniran divendres dia 28 a visitar el Teatre Lliure de Montjuïc i, a
la tarda, treballadors del Lliure assistiran a un Taller de Teatre del Club Social Aixec. El dia 30
tornaran al Lliure a veure Revolta de Bruixes per acabar amb una xerrada amb el director, Juan
Carlos Martel.
ELS SOCIS' DE APROPA CULTURA
Les institucions que han acompanyat la roda de premsa són totes sòcies de l'Apropa Cultura. Una
d'elles, l'Obra Social La Caixa, ha finançat 300 projectes en els últims 8 anys. La Diputació ha
participat els últims sis. Maite Fandos, diputada de Benestar Social de la Diputació que abans era
a l'ajuntament, ha reconegut que "des de la Diputació es veu d'una manera diferent. Aquí hem de
donar l'oportunitat d'accés als que viuen fora i posar en valor la cultura a les comarques. Hem
ajudat a que molts Auditoris del país se sumin al Programa Apropa i també a que es puguin
traslladar a Barcelona a veure els equipaments. És un programa que transmet il·lusió i vol dir que
estem fent la gent molt feliç. Val molt la pena!"
Laia Ortiz. De l'Ajuntament, ha reconegut que "Apropa cultura és un tresor! I des de l'àrea de
Cultura el volem mimar. Compartim la visió de que la cultura és un dret social per a tothom i un
Patrimoni que hem de preservar. " L'ajuntament ha incrementat l'aportació en un 75%.
Jaume Collboni afegeix que "l'objectiu que busquem són testimonis com els que gent com la
Mercedes o en Manel ens han transmès. L'accessibilitat és una de les nostres obsessions, dóna
sentit a les polítiques públiques el fet que persones que normalment no hi poden accedir, ho
puguin fer." Vol deixar clar, però, que "a Barcelona tenim un centenar d'equipaments de proximitat,
com són els centres socials, les biblioteques i altres, que són molt importants. La gent només
pensa en els grans, però aquests treballen i molt. I pel que fa a l'ajuntament, aquest any hem
decidit no invertir en pedra sinó en cultura", ha sentenciat.

La Generalitat acompanya Apropa Cultura des del principi. Fa, doncs, 10 anys. Ha dit que "Si tots
els que estem aquí, que som gent amb les agendes plenes, hem vingut, és que hi creiem. Però el
que fem és posar un dret social a l'abast, ja que tots tenim dret a la cultura com a benefici
personal. L'únic valor que tenim les administracions és que treballem d'una manera transversal."
El conseller Santi Vila ha tancat l'acte felicitant als responsables pel fet que "una iniciativa que va
començar fa 10 anys a l'Auditori ha estat capaç de créixer fins on és, gràcies a l'esforç de tothom,
també de les administracions i de La Caixa. Han situat la cultura al centre de les oportunitats,
perquè tothom hi pugui accedir com a ciutadans de ple dret. Ara que comencem a respirar de la
crisi, hem de ser capaços d'ajudar a l'accés a la cultura de tota la ciutadania."
EL FUTUR
Encara no està escrit. Gainza ha aprofitat la 2a Setmana per demanar a les administracions i als
equipaments la consolidació de l'Apropa Cultura: "Volem continuar invertint en la preparació dels
educadors de les entitats. Farem una campanya a les xarxes i per arreu!", ha dit. "Necessitem
noves estructures, teatres, museus... nous perfils, per anar més enllà dels 60 equipaments. Ha
anat bé però és esgotador. Cal un compromís més ferm de les administracions i dels equipaments,
perquè... continuem fent el que podem? O ens comprometem i construïm més enllà? Calen
museus que puguin rebre tipologies de tallers, que en tenim molt pocs. La consolidació és encara
un repte ja que el dret és una cosa i la realitat, malauradament encara n'és una altra. "

http://www.radiosabadell.fm/Noticies/El-programa-Apropa-Cultura-reserva-places-per-l-assaig-de-l-opera-Don-Giovanni-dels-Amics-de-l-Oper
a-de-Sabadell
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El programa Apropa Cultura reserva places per
l'assaig de l'òpera Don Giovanni dels Amics de
l'Òpera de Sabadell
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Mireia Sans
El programa Apropa Cultura fa 10 anys que funciona i en aquest temps ha obert les portes a
118.000 espectacles i 14.000 museus a entitats del tercer sector. Així, la iniciativa obre les portes
de la cultura a associacions que treballen en l'àmbit de la discapacitat, les persones més
vulnerables o l'exclusió social. L'Ajuntament de Sabadell participa d'aquesta iniciativa des de fa
tres anys. "Les entitats culturals i els teatres de Sabadell han de reservar un determinat nombre de
places, un 2 per cent, per a les entitats del tercer sector" detalla Sonia Gainza que és la directora
del programa. Gainza destaca que la ciutat va participar del programa "amb tots els teatres i les
entitats culturals des del principi" i això, assegura, és molt important. De fet, també recalca la
influència de les activitats que es fan a Sabadell arreu de la comarca.
Precisament, i en aquesta línia, demà hi ha prevista una activitat cultural especial amb places
reservades per l'Apropa cultura. En concret, es tracta de l'assaig general de l'Òpera Don Giovanni
de W.A.Mozart, on la presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, rebrà al grup
i els explicarà tots els detalls del muntatge i de l'assaig general. "Un assaig general és millor que
anar directament a veure el muntatge" explica Gainza perquè, assegura, "se senten més còmodes
amb les explicacions prèvies al muntatge, pel silenci i també pels horaris, ja que els assajos són
normalment durant el dia". En aquest cas, l'assaig serà demà a les cinc de la tarda a la Faràndula.
Les activitats de l'Apropa Cultura seguiran a Sabadell durant la setmana que ve. Per exemple,
dilluns podran veure el muntatge Els perseguidors de paraules, de La Sala Miguel Hernández, des
de ben a prop. A més, dijous s'obrirà una visita guiada que porta per títol Coneix L'Estruch una
fàbrica de creació. A més, dissabte, i coincidint amb el concert de presentació del nou disc dels
Vakombà, hi haurà una trobada al Teatre Principal amb la formació que es va presentar al concurs
Oh Happy Day de TV3.

http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/apropa-cultura-segona-setmana
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Apropa Cultura fa la cultura accessible
Títol: Europa Espanya Català
La segona setmana tindrà lloc entre el 24 i el 30 d'octubre
La cultura és un dret per a tothom, per això ha de ser accessible i democràtica, a l'abast de tot
tipus de persones. Per això va néixer Apropa Cultura. Es tracta de trobades especials, tallers,
visites guiades i propostes que apropen la cultura a persones amb discapacitat. La campanya, de
fet, està adreçada especialment a totes aquelles entitats i centres que treballen amb persones de
col·lectius ben diversos, gent que pateixen alguna discapacitat, física o psíquica, gent gran,
immigrants, població privada de llibertat, víctimes de violència de gènere o qualsevol col·lectiu en
risc d'exclusió.
Entre el 24 i el 30 d'octubre el programa Apropa Cultura celebra el seu desè aniversari amb una
festa a L'Auditori que reunirà els responsables del programa. Serà el 24 d'octubre a les 19 h a la
Sala 2 de L'Auditori. Els artistes convidats de la gala seran el ballarí i coreògraf Cesc Gelabert, un
quartet format per músics de lOBC, la soprano Begoña Alberdi i el Cor Apropa.
Altres activitats del període que conclou el 30 d'octubre seran les sessions especials d'El filósofo
declara al Teatre Romea (tota la setmana), l'actuació del Quartet Gerhard al Palau de la Música
(24 d'octubre), un matí d'orquestra adreçat a persones amb malaltia d'Alzheimer (25 d'octubre) o
funcions especials de l'espectacle Celestina al Teatre Nacional de Catalunya (26 i 27 d'octubre).
Consulteu l'enllaç de sota per a més informació.
Apropa Cultura 2a Setmana
Data: entre el 24 i el 30 d'octubre
Espai: diferents espais de Barcelona i Catalunya
Preu: en funció de l'activitat
Més informació al web d'Apropa Cultura
Data de publicació: Divendres, 21 Octubre 2016
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La consellera Munté participarà en la festa del 10è
aniversari d'Apropa Cultura
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La consellera Munté participarà en la festa del 10è aniversari d'Apropa Cultura
L'acte se celebrarà el proper dilluns, 24 d'octubre, a les 19.00 hores, a l'Auditori de Barcelona
La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, participarà en la festa del desè
aniversari d'Apropa Cultura, que se celebrarà el proper dilluns, 24 d'octubre, a les 19.00 hores, a
l'Auditori de Barcelona. El Govern col·labora amb aquesta iniciativa de L'Auditori que facilita l'accés
a la cultura a persones vulnerables oferint entrades a preus reduïts a col-lectius en risc d'exclusió.
Durant l'acte, que serà presentat pel periodista Jordi Puntí, la consellera Munté lliurarà els
diplomes en reconeixement a la tasca de les entitats més compromeses durant aquests deu anys i
farà el parlament de cloenda de la festa.
A l'acte també hi assistiran la directora del programa Apropa Cultura, Sònia Gainza; el secretari
general de Cultura, Pau Villòria; la tercera tinent d'alcalde i directora de l'Àrea de Drets Socials de
l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona i diputat delegat de
Cultura de la Diputació de Barcelona, Juanjo Puigcorbé.
Prèviament, a les 12.00 hores, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el
conseller de Cultura, Santi Vila, participaran en la roda de premsa de presentació dels 10 anys del
programa, que tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya.
Apropa Cultura va néixer la temporada 2006/2007 per donar resposta a l'interès de diverses
entitats per assistir a concerts programats a L'Auditori. En temporades posteriors, el projecte va
anar sumant nous equipaments culturals i entitats fins a comptar avui amb més de 60 centres
arreu del país, entre teatres, auditoris, festivals i museus. Des de 2006, s'han fet possible 132.500
experiències culturals per a persones vulnerables i s'han registrat 1.573 entitats socials.
24-10-2016 19.00
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La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, participarà en la festa del desè
aniversari d'Apropa Cultura.

http://xarxanet.org/cultural/noticies/apropa-cultura
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Sònia Gainza: Fem de pont entre els equipaments
culturals i les entitats socials
Títol: Europa Espanya Català
63 equipaments de Catalunya formen part del projecte Apropa Cultura, projecte que fa 10 anys
que treballa perquè les persones més vulnerables també tinguin accés a la cultura. Ofereix
entrades a preus reduïts al col·lectius en risc dexclusió social. Des del 2006, shan fet possible
132.500 experiències culturals per a les persones més vulnerables i shan registrat al programa
1.573 entitats socials.
Sònia Gainza, directora dApropa Cultura
Com va néixer Apropa Cultura?
Apropa Cultura és una iniciativa nascuda a l'Auditori la temporada 2006/2007 sota el nom
"L'Auditori Apropa" amb el suport dels departaments de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per donar resposta a l'interès i la demanda de determinats
grups socials per assistir a concerts programats pel Servei Educatiu de L'Auditori. Aquestes
peticions van resultar ser la punta de l'iceberg d'una demanda social real i creixent. L'èxit del
programa dóna naixement a Apropa Cultura la temporada 2010/2011 amb la participació de
L'Auditori, el Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure i el suport de la
Diputació de Barcelona. A partir de la temporada 2012/13 comença l'expansió territorial i nous
equipaments d'arreu de Catalunya s'adhereixen a la xarxa, i un any més tard, gràcies al suport de
l'Obra Social de "la Caixa", els museus comencen a oferir la seva programació a l'Apropa Cultura
fins arribar a la xarxa Apropa Cultura que a l'octubre del 2016 està formada per 63 teatres,
auditoris, festivals i museus.
"Els equipaments culturals reserven per a les persones més vulnerables el 2% del seu aforament
de temporada a un preu de 3 i ofereixen visites i activitats adaptades".
Qui en forma part?
Apropa Cultura és la unió d'esforços dels equipaments culturals (teatres, auditoris, festivals i
museus) de Catalunya. Avui són 63 els que en formen part. El programa s'adreça a entitats socials
que treballen amb persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social, tant en àmbits preventius
com d'intervenció directa. Apropa Cultura els connecta amb els teatres, auditoris, museus i
festivals d'arreu de Catalunya per convertir la cultura en un fet habitual i rellevant també per a les
persones més vulnerables. Els equipaments culturals reserven per a ells el 2% del seu aforament
de temporada a un preu de 3 i ofereixen visites i activitats adaptades. A més, Apropa Cultura
ofereix formació i assessorament en accessibilitat als equipaments culturals per atendre millor les
necessitats d'aquestes persones.
Quins topalls culturals poden tenir les persones més vulnerables?
El més habitual que ens trobem és que els usuaris pensen que assistir a aquest tipus
d'espectacles no és una cosa per a ells. S'han sentit tan exclosos en molts aspectes per la nostra
societat que no són conscients que tenen el dret a gaudir de la cultura com qualsevol altra
persona.
"Les entitats socials ja no han de demanar gairebé caritat per poder tenir una visita amb
condicions més socials i accessibles".
Com heu revertit la situació en aquests deu anys?

Moltes coses: hem donat dignitat a l'accés a la cultura de les entitats socials. Ja no han d'escriure
una carta a la direcció d'un equipament cultural demanant gairebé caritat per poder tenir una visita
amb condicions més socials i accessibles. Ara gràcies al nostre portal web, ells mateixos
seleccionen l'espectacle que més els interessi, poden triar d'una àmplia oferta, com qualsevol altra
persona. I aconsegueixen les entrades que volen. Hem fet possible la responsabilitat social
d'equipaments culturals que ho volien fer, però no tenien els mitjans organitzatius. Fem de pont
entre els equipaments culturals i les entitats socials. També hem impulsat el fet de que des dels
museus es reservin horaris i tallers per aquests col·lectius i no només per a les escoles. I sobretot,
hem fet feliç a moltes persones que gràcies a les experiències culturals s'han tornat a sentir com
abans, inclosos en una societat, han pogut començar una reconstrucció, i per tant, hem estat una
eina per les entitats socials.
Quins tipus d'experiències culturals heu impulsat?
Aquelles que les persones usuàries d'entitats socials puguin accedir a l'oferta habitual de
temporada dels equipaments culturals que formen part del projecte Apropa Cultura, que
actualment ja són a 19 poblacions diferents. Hem organitzat formacions artístiques per a
educadors socials, per tal de portar les arts al dia a dia de les persones amb les que treballen, i
també hem impulsat formacions en accessibilitat i inclusió pel personal dels equipaments cultural
per poder atendre millor la rebuda i les visites dels grups amb necessitats especials
"Des de les Administracions s'hauria de crear una normativa que regulés i estimulés la reserva
d'aquests aforaments per a les entitats socials".
Quins són els reptes de futur?
Consolidar el programa Apropa Cultura per poder créixer encara més. Trobar els recursos,
l'estructura i la complicitat amb l'administració per a que el que ha estat una bona pràctica
contrastada pugui ser una garantia en el futur. I això implica que des de les Administracions
s'hauria de crear una normativa que regulés i estimulés la reserva d'aquests aforaments per a les
entitats socials.
Si dèiem que gràcies al programa, les entitats socials ja no havien de demanar caritat per accedir
a la cultura, ara, aquesta feina, l'està fent Apropa Cultura, i després d'aquests 10 anys, l'ideal seria
que sistemàticament, qualsevol teatre, qualsevol funció, a tot arreu, fes una reserva del 2% per
aquestes entitats socials, conscients de que és la seva aportació a la millora i la inclusió social. I
més reptes: poder oferir més participació activa d'aquestes persones dins la programació cultural o
de tallers dels equipaments culturals, i que alhora, les entitats socials tinguin més en compte la
cultura com a eix de treball de la persona i puguin invertir més recursos convençuts de que val la
pena.
El dilluns, 24 doctubre a les 19h, hi haurà un acte de celebració a lAuditori de Barcelona. Estarà
conduït pel periodista cultural Toni Puntí, comptarà amb la presència de la vicepresidenta del
govern, Neus Munté i la tercera tinent dalcalde de Barcelona i directora de lÀrea de Drets Socials,
Laia Ortiz. Sentregaran guardons a les entitats més compromeses durant aquests 10 anys.
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Els consellers Dolors Bassa i Santi Vila participen
en la presentació dels 10 anys del programa
Apropa Cultura
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Els consellers Dolors Bassa i Santi Vila participen en la presentació dels 10 anys del programa
Apropa Cultura
El Govern dóna suport a aquesta iniciativa que ofereix una plataforma per facilitar la sinergia entre
equipaments culturals i entitats socials, per promoure la inclusió i la transformació social a partir de
la cultura
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el conseller de Cultura, Santi
Vila, participaran en la roda de premsa de celebració dels 10 anys del programa Apropa Cultura. El
Govern col·labora amb aquesta iniciativa de L'Auditori que facilita l'accés a la cultura a persones
vulnerables oferint entrades a preus reduïts a col·lectius en risc d'exclusió.
Apropa Cultura va néixer la temporada 2006/2007 per donar resposta a l'interès de diverses
entitats per assistir a concerts programats a L'Auditori. En temporades posteriors, el projecte va
anar sumant nous equipaments culturals i entitats fins a comptar avui amb més de 60 centres
arreu del país, entre teatres, auditoris, festivals i museus. Des de 2006, s'han fet possible 132.500
experiències culturals per a persones vulnerables i s'han registrat 1.573 entitats socials.
Durant la roda de premsa, que tindrà lloc al TNC, la directora d'Apropa Cultura, Sònia Gainza, farà
balanç d'aquests 10 anys i exposarà els reptes que afronta el programa.
L'acte comptarà també amb el testimoni de 3 participants del projecte i hi intervindran
representants de la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona i de la Fundació Bancària "la Caixa
24-10-2016 12.00
|
Teatre Nacional de Catalunya (pl. les Arts, 1)
|
Barcelona
(Barcelonès)
|
Barcelona
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el conseller de Cultura, Santi
Vila, participaran en la roda de premsa de celebració dels 10 anys del programa Apropa Cultura. El
Govern col·labora amb aquesta iniciativa de L'Auditori que facilita l'accés a la cultura a persones
vulnerables oferint entrades a preus reduïts a col·lectius en risc d'exclusió.
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El Programa Apropa Cultura fa 10 anys
Títol: Europa Espanya Català
La cultura és un dret per a tothom, per això ha de ser accessible i democràtica, a l'abast de tot
tipus de persones. Amb l'objectiu de perseguir aquests objectius va néixer el projecte Apropa
Cultura, que organitza multitud de trobades especials, tallers, visites guiades i propostes que
apropen la cultura a persones amb discapacitat.
Ara, Apropa Cultura celebra 10 anys amb una festa a L'Auditori de Barcelona presentada pel
periodista Toni Puntí. La gala comptarà també amb la participació de Sonia Gainza, directora del
programa Apropa Cultura, Neus Munté, consellera de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i Laia Ortiz, tercera tinent dalcalde i directora de lÀrea de Drets Socials de lAjuntament
de Barcelona. Serà el 24 d'octubre a les 19 h a la Sala 2 de L'Auditori amb els artistes convidats
següents: el ballarí i coreògraf Cesc Gelabert, un quartet format per músics de lOBC, la soprano
Begoña Alberdi i el Cor Apropa.
Una gala per celebrar i posar en comú la feina d'una projecte adreçat a entitats i centres que
treballen amb persones de col·lectius ben diversos, gent que pateixen alguna discapacitat, física o
psíquica, gent gran, immigrants, població privada de llibertat, víctimes de violència de gènere o
qualsevol col·lectiu en risc d'exclusió.

http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall_tat.jsp?id=17174845&idtemaweb=11&token=cultura_index

Secció: Local - Cultura
20/10/2016

VNG se suma a la Setmana Apropa Cultura
Títol: Europa Espanya Català
Apropa Cultura fa 10 anys que treballa perquè les persones més vulnerables també tinguin accés
a la cultura. Ofereix entrades a preus reduïts al col·lectius en risc d'exclusió social
"Apropa Cultura, una porta a la inclusió", celebra 10 anys d'accés universal a la cultura. Des del
2006, s'han fet possible 132.500 experiències culturals per a les persones més vulnerables i s'han
registrat al programa 1.573 entitats socials.
Del 24 al 30 d'octubre se celebra la Setmana Apropa Cultura, en la que participaran els 63
equipaments de Catalunya que formen part del projecte.
Així, sota el lema "10 anys obrint portes", aquests dies les xarxes socials aniran plenes de
fotografies i vídeos sota les etiquetes @apropacultura i #ApropaCultura
Podeu veure el vídeo del programa en aquest enllaç
A Vilanova i la Geltrú, l'Auditori Eduard Toldrà i el Teatre Principal es van adherir al Programa
Apropa Cultura l'any 2013, en el marc del Pla de la inclusió social, de mans de VNG Inclusió. Una
mitjana de 150 persones del programa visiten aquests equipaments cada temporada (la
programació estable anual està dividida en dues temporades). Així, des de 2013 són més de 80
les propostes que s'han ofert als col·lectius del programa Apropa Cultura, i un miler de persones
les que han gaudit de la música, teatre, dansa i circ en els nostres equipaments culturals.
Dins de la Setmana Apropa Cultura es volen fer presents els vincles que s'estan creant entre
equipaments culturals i entitats socials. Aquesta acció, anomenada "Cruïlles Apropa" es concreta
en una visita per part d'un col·lectiu a un equipament escènic i, alhora, l'equip que treballa als
equipaments visita l'espai d'aquest col·lectiu per conèixer de més a prop la seva feina. El centre
social que s'ha escollit és un dels grups del Centre Obert, concretament el del CAPI Baix-a-Mar.
Un grup de 20 nens i nenes d'entre 4 i 6 anys amb els seus monitors assistiran al concert de The
Penguins a l'Auditori diumenge 23 d'octubre (assistiran a les proves de so, podran parlar amb els
músics i veuran el concert). I aquesta setmana, l'equip que treballa als equipaments escènics,
visita el Centre Obert. El "Cruïlles Apropa", doncs, ha servit per conèixer la realitat del món on
viuen les persones més vulnerables, amb valors i realitats molt diferents.
Així, a la nostra ciutat, la Setmana Apropa Cultura se celebrarà amb l'espectacle familiar de The
Penguins a l'Auditori (on assistiran 45 persones del Programa), amb les 17 persones que podran
veure l'obra de teatre El Rey al Teatre Principal divendres 28, i 6 persones més que podran veure
l'obra Dansa d'Agost diumenge 30 al Teatre Principal.
Els col·lectius que se'n beneficiaran són diversos col·lectius en risc d'exclusió social.

http://eldigital.barcelona.cat/deu-anys-promovent-lacces-a-la-cultura_418615.html
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Deu anys promovent l'accés a la cultura
Títol: Europa Espanya Català
Apropa Cultura celebra el desè aniversari el 24 d'octubre amb una festa a L'Auditori, que reunirà
tots els agents que fan possible el programa. L'esdeveniment serà el tret de sortida de la segona
setmana Apropa Cultura, que programa més de 200 activitats en els 63 equipaments culturals que
en formen part.
El programa, que va néixer el 2006, posa en contacte entitats socials que treballen amb persones
amb discapacitat o en risc d'exclusió social amb teatres, museus, auditoris i festivals d'arreu de
Catalunya. Els equipaments culturals que hi col·laboren reserven el 2% de les entrades a un preu
de 3 euros i ofereixen visites i activitats adaptades per als membres d'aquestes entitats.
Per segona vegada, el programa organitza la Setmana Apropa Cultura amb l'objectiu de
conscienciar la societat sobre la importància de fer la cultura accessible a tothom. Del 24 al 30
d'octubre s'organitzen més de 200 activitats en equipaments culturals. Entre les novetats
d'enguany hi ha l'activitat Cruïlla Apropa, que consistirà en un intercanvi d'experiències entre un
centre social i un equipament. A més, es pot donar suport a aquesta iniciativa compartint
fotografies amb missatges a favor de fer accessible la cultura a tothom i l'etiqueta #ApropaCultura.
En aquests deu anys de vida, Apropa Cultura ha fet possible més de 132.500 experiències
culturals que han permès a persones en situació vulnerable participar en la vida cultural arreu de
Catalunya i s'hi han registrat 1.573 centres socials.

el 3 de vuit

DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE DEL 2016

L’OCP obre diumenge
la temporada de
música a l’Auditori de
Vilafranca

L’Escolania tornarà
a Vilafranca el
divendres 11 de
novembre

// P50

// P53

///// Cultura | Escena 25 i Apropa Cultura //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cultura per a tothom
// CAMPANYA Vilafranca impulsa un projecte per facilitar l’accés a la cultura a persones i famílies

usuàries de Serveis Socials // ESCENA 25 i APROPA CULTURA L’Auditori i Cal Bolet s’hi adhereixen
Xavi Gonzàlez/3d8
Vilafranca
L’Ajuntament de Vilafran·
ca s’adhereix als programes
d’accés a la cultura Escena
25, adreçat a joves de 18 a 25
anys, i l’Apropa Cultura, a
entitats socials que treballen
amb persones amb discapaci·
tat o en risc d’exclusió social.
Els regidors de Cultura, Rai·
mon Gusi, i de Benestar So·
cial, Ramon Zaballa, van pre·
sentar les novetats de l’edició
d’aquest any, que es comple·
menta amb una iniciativa de
l’Ajuntament de Vilafranca
per obrir l’oferta a persones
o famílies usuàries de serveis
socials. Zaballa va explicar
que aquest nou projecte s’im·
pulsa amb la coordinació dels
serveis de Cultura i Benestar
Social per “complementar
l’acció del programa Apropa
Cultura, que incideix sobre
col·lectius, i arribar també a
les persones que no perta·
nyen a cap associació ni col·
lectiu, i així garantir la igual·
tat d’oportunitats de l’accés
individual a la cultura”. En
aquest cas, des del teatre Cal
Bolet i l’Auditori es posaran a

disposició del Departament
de Serveis Socials entrades
d’espectacles al preu de 3 €,
que es podran oferir a les per·
sones que el servei consideri
oportú. El projecte s’inicia
aquest mes d’octubre en fase
experimental ins al gener.
1.652 usuaris en 5 anys

Pel que fa al programa Apro·
pa Cultura, l’Ajuntament de
Vilafranca, a través dels seus
dos equipaments de referèn·
cia, Cal Bolet i l’Auditori, des
del 2011 participen en el pro·
jecte amb la finalitat de fer
cada vegada més accessible
la cultura a tota la ciutada·
nia. Des de llavors, a través
d’aquest programa han assis·
tit als espectacles un total de
1.652 persones de Vilafranca,
membres de diferents col·
lectius socials.
Apropa Cultura els connecta
amb els teatres, auditoris,
museus i festivals d’arreu
de Catalunya per convertir
la cultura en un fet habitu·
al i rellevant també per a les
persones més vulnerables.
Els equipaments culturals
reserven el 2% del seu afo·
rament de temporada, a un
preu de 3€, i ofereixen visi·
tes i activitats adaptades. A

més, Apropa Cultura ofereix
formació i assessorament
en accessibilitat als equipa·
ments culturals, per aten·
dre millor les necessitats
d’aquestes persones.
Per a aquesta temporada, i
en aquest primer període de
programació, s’han ofert els
espectacles de Cal Bolet i de
l’Auditori. Les entitats poden
fer les sol·licituds a través del
web www.apropacultura.cat.

El Vendrell
s’adhereix a
Apropa Cultura
El Vendrell s’adhereix per
primer cop a l’Apropa Cultura i ho farà, en aquesta
primera fase, a través del
teatre municipal Àngel
Guimerà, l’auditori Pau
Casals, l’auditori de l’Escola Municipal de Música
Pau Casals i el Museu Deu
i a la llarga es treballarà
per fer extensiva l’adhesió
a altres museus municipals i als que pertanyen a
fundacions privades.

Per a més informació es pot
contactar amb apropacultu·
ra@vilafranca.cat.
En el cas de l’Escena 25, que
enguany presenta la seva
quarta edició, és una inicia·
tiva de la Generalitat de Ca·
talunya que ofereix als joves
entrades per als espectacles
d’arts escèniques o música
en viu dels mesos d’octubre i
novembre a preu reduït. Tots
els espectacles del teatre Cal
Bolet i de l’Auditori dels me·
sos d’octubre i novembre, en

total 10 espectacles i un to·
tal de 200 entrades, tindran
preus d’entre 5 i 7 euros per
als joves que participin en la
campanya. Per participar·hi
cal tenir entre 18 i 25 anys i
estar registrat al web www.
escena25.cat. El regidor de
Cultura, Raimon Gusi, desta·
cava que “aquest any s’ha ha·
bilitat també l’aplicació per a
dispositius mòbils Escena 25,
que vol facilitar encara més
l’accés dels joves a la campa·
nya”.

///// Música | Concerts al Vendrell //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cicle de Tardor 2016
// ONzE CONCERTS L’Auditori Pau Casals presenta el programa previst ins al desembre
Ricard Vinyals
El Vendrell
Un concert d’orgue amb Marc
Díaz i el trompetista Sergi
Marquillas iniciarà aquest di·
vendres al vespre, a les 9 a l’Es·
glésia parroquial del Vendrell,
una nova edició del Cicle de
Tardor de l’Auditori Pau Ca·
sals. Aquest primer espectacle
compta amb l’organització dels
Amics de l’Orgue. L’entrada té
un preu de 6 euros. I el segon
concert del cicle serà ja tot just

diumenge, a les 12 del migdia i
a l’auditori del barri marítim de
Sant Salvador, amb un concert
d’havaneres per commemorar
el 50è aniversari de l’emble·
màtica cantada de Calella. Es
tracta d’un concert que, amb
algunes variacions ·sobretot
de grups·, es farà en 7 auditoris
catalans. El del Vendrell serà
l’únic a la demarcació de Tarra·
gona i hi participaran els grups
Neus Mar, Els Cremats, Peix
Fregit i els calafellencs Veles i
Vents. Les entrades tenen un
preu de 5 euros. Aquest Cicle de
Tardor 2016 de l’Auditori Pau

Casals el va presentar dime·
cres el gerent de l’equipament
cultural, Oriol Toldrà, acompa·
nyat de la regidora de Cultura
de l’Ajuntament del Vendrell,
Eva Serramià, que va remarcar
una vegada més el compromís
del consistori en la divulgació
de la igura de Pau Casals, a qui
està dedicat el cicle.
La resta de concerts

Aquest cicle musical conti·
nuarà el 14 d’octubre amb
un concert commemoratiu
dels 40 anys de les Gralles del
Baix Penedès, formació que

comptarà en aquest acte amb
l’acompanyament dels grups
Tocats de Canya, Els Mosquits,
Els Aixarts i els reusencs Qua·
tre Quarts. I encara pel mes
d’octubre s’ha programat un
concert familiar i un de la rela·
ció d’amistat i la unió musical
entre Pau Casals i Enric Grana·
dors, amb motiu de l’any Enric
Granados (els dies 23 i 30). El
novembre hi tornarà a haver un
concert d’orgue, amb Juan de la
Rubia (el dia 4 a l’Església del
Vendrell), un peculiar ‘duel’ del
Brossa Quartet de Corda amb el
multipoeta Josep Pedrals (13),

el concert per Santa Cecília
amb formacions del Vendrell
(20) i un segon concert del
Brossa Quartet de Corda, ara
amb la cantautora Maria Rodés
(el dia 26). I el desembre es farà
el concert familiar “Mirant el
Mar”, amb un quintet de la Ca·
merata XXI i David Puertas de
narrador (el dia 4) i una audició
a l’Església del Vendrell amb el
grup Ço del Botafoc i l’organis·
ta Josep Mateu (16).
Les entrades ja es venen a l’Au·
ditori Pau Casals (977 68 34 68 i
www.auditoripaucasals.cat) i al
web www.ticketea.com.

Un moment de la roda de
premsa | 3D8
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http://www.elcargolpenedes.com//index.php/cultura/46-l-ajuntament-de-vilafranca-impulsa-un-projecte-per-facilitar-l-acces-individual-a-la-cultu
ra-a-persones-i-families-usuaries-de-serveis-socials

Secció: Comarcal
27/09/2016

LAjuntament de Vilafranca impulsa un projecte per
facilitar laccés a la cultura a usuaris de Serveis
Socials
Títol: Europa Espanya Català
LAjuntament de Vilafranca del Penedès sadhereix als programes daccés a la cultura Escena 25,
per a joves de 18 a 25 anys, i Apropa Cultura, adreçat a entitats socials que treballen amb
persones amb discapacitat o en risc dexclusió social. Els regidors de Cultura, Raimon Gusi, i de
Benestar Social, Ramon Zaballa, han presentat en roda de premsa les novetats de ledició daquest
any, que es complementa amb una iniciativa de lAjuntament de Vilafranca per obrir loferta a
persones i/o famílies usuàries de serveis socials.
El regidor Ramon Zaballa ha explicat que aquest nou projecte simpulsa amb la coordinació dels
serveis de Cultura i Benestar Social per complementar lacció del programa Apropa Cultura, que
incideix sobre col·lectius, i arribar també a les persones que no pertanyen a cap associació ni
col·lectiu, i així garantir la igualtat doportunitats de laccés individual a la cultura. En aquest cas,
des del Teatre Cal Bolet i lAuditori es posaran a disposició del departament de Serveis Socials
entrades despectacles al preu de 3 que podran ser ofertes a les persones que el servei es
consideri oportú. El projecte sinicia aquest mes doctubre i estarà en fase de prova fins al gener,
cobrint el primer període de la programació despectacles professionals i familiars.
Pel que fa al programa Apropa Cultura, l'Ajuntament de Vilafranca a través dels seus dos
equipaments de referència Cal Bolet i lAuditori sincorpora al projecte l'any 2011, amb la finalitat de
fer cada vegada més accessible la cultura a tota la ciutadania. Des de llavors han assistit als
espectacles un total de 1.652 persones de Vilafranca, membres de diferents col·lectius socials, a
través daquest programa.
Apropa Cultura els connecta amb els teatres, auditoris, museus i festivals darreu de Catalunya per
convertir la cultura en un fet habitual i rellevant també per a les persones més vulnerables. Els
equipaments culturals reserven el 2% del seu aforament de temporada, a un preu de 3, i ofereixen
visites i activitats adaptades. A més, Apropa Cultura ofereix formació i assessorament en
accessibilitat als equipaments culturals, per atendre millor les necessitats daquestes persones.
Per a aquesta temporada 2016-2017, i en aquest primer període de programació, shan ofert els
espectacles de Cal Bolet i de lAuditori. Les entitats poden fer les sol·licituds a través del web
www.apropacultura.cat. Per a més informació es pot contactar amb Aquesta adreça de correu-e
està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
En el cas de lEscena 25, que enguany presenta la seva quarta edició, és una iniciativa de la
Generalitat de Catalunya que ofereix als joves entrades per als espectacles darts escèniques o
música en viu dels mesos d'octubre i novembre a preu reduït. Tots els espectacles del Teatre Cal
Bolet i de lAuditori dels mesos doctubre i novembre, en total 10 espectacles i un total de 200
entrades, tindran preus dentre 5 i 7 euros per als joves que participin de la campanya. Per
participar-hi cal tenir entre 18 i 25 anys i estar registrat al web www.escena25.cat. El regidor de
Cultura, Raimon Gusi, destacava que aquest any sha habilitat també laplicació per a dispositius
mòbils Escena 25, que vol facilitar encara més laccés dels joves a la campanya.

http://www.eixdiari.cat/cultura/doc/65595/el-vendrell-sadhereix-al-projecte-solidari-apropa-cultura.html

Secció: Cultura - Ocio
23/09/2016

El Vendrell sadhereix al projecte solidari Apropa
Cultura
Títol: Europa Espanya Català
El Vendrell s'ha adherit a Apropa Cultura, una porta a la inclusió que treballa per fer possible
l'accessibilitat als principals equipaments culturals; que fomenta l'accés de les persones que més
ho necessiten a la cultura i a l'oci inclusiu, i que defensa una comunitat inclusiva capaç de crear
condicions adequades a les necessitats de totes les persones.
En resum, és una iniciativa que es va iniciar fa deu anys a L'Auditori, de Barcelona, per fer la
cultura més accessible a aquells sectors de la societat que es poden veure exclosos, tant per
algun tipus de discapacitat o problemàtica social com per dificultats econòmiques.
Els equipaments culturals que s'hi adhereixen en una primera fase són el Teatre Municipal Àngel
Guimerà, l'Auditori Pau Casals, l'Auditori de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i el Museu
Deu. I es treballarà per fer extensiva aquesta adhesió a altres museus municipals i als que
pertanyen a fundacions privades.
El director de L'Auditori, Joaquim Garrigosa, ha posat de relleu que, fa 90 anys, Pau Casals va
fundar l'Associació Obrera de Concerts per apropar la cultura, que estava reservada a estaments
socials més benestants, a la classe obrera i menestral. I amb aquest mateix principi L'Auditori va
iniciar aquesta nova política de cultura inclusiva "perquè és un dret reconegut de tots els
ciutadans". Actualment, a Catalunya, hi ha 60 equipaments que treballen per a aquesta inclusió.
Si inicialment Apropa Cultura era una xarxa d'equipaments escènics, gràcies a la implicació i
aportació de l'Obra Social "la Caixa" se li ha donat una dimensió més àmplia per abastar també a
museus. Un dels equipaments que des del 2015 hi està adherit és CaixaForum Tarragona i la seva
directora, Glòria Olivé, ha explicat que són un espai sociocultural que té com a objectiu apropar la
cultura a tota la societat i, especialment, a col·lectius més vulnerables "i és per això que formem
part d'Apropa Cultura".
La directora d'Apropa Cultura, Sònia Gainza, ha destacat que es tracta d'un programa d'inclusió
d'un gran abast territorial amb divuit localitats de Catalunya adherides que treballen en xarxa, cosa
que permet un aprenentatge mutu per treballar millor.
Per part de l'Ajuntament del Vendrell, la regidora de Cultura, Eva M. Serramià, ha recordat que "la
cultura és un gran actiu del municipi, que hem cuidat malgrat les dificultats econòmiques, i amb
aquesta adhesió la volem fer arribar a tothom, sense cap tipus de barreres".
T'ha interessat aquest contingut?
Subscriu-te al butlletí d'Eix Diari i rebràs la informació més destacada al teu correu electrònic
Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/cultura/l-apropa-cultura-acosta-al-teatre-persones-en-risc-d-exclusio-social-63408102.html

Secció: Local - Cultura
21/09/2016

L'Apropa Cultura acosta al teatre persones en risc
d'exclusió social
Títol: Europa Espanya Català
El Teatre-Auditori de Sant Cugat posa a disposició d'aquests col·lectius prop de 700 entrades per
a la nova temporada
El programa s'adreça a col·lectius en risc d'exclusió social FOTO: Localpres
Prop de 700 persones amb risc d'exclusió social a Sant Cugat es beneficiaran aquesta temporada
del programa Apropa Cultura. Un programa d'inclusió d'abast que promou l'assistència i la
participació de les persones en risc d'exclusió social als principals equipaments culturals de
Catalunya, entre els quals hi ha el Teatre-Auditori.
D'aquesta manera, la sala santcugatenca posa a la seva disposició 680 entrades de 34
espectacles diferents de la nova temporada (setembre 2016 -febrer 2017). Aquests són vuit
espectacles teatrals, 13 concerts, set espectacles familiars, tres espectacles de dansa, una òpera,
un recital de poesia i un espectacle d'humor.
D'altra banda, l'obra L'Avar, de Molière, que protagonitza Joan Pera, estarà adaptada per a
persones amb discapacitat sensorial amb la col·laboració de la Fundación Vodafone España.
Igualment, durant la Setmana Apropa Cultura, del 24 al 30 d'octubre, el Teatre-Auditori obrirà a
tots els col·lectius d'Apropa un assaig (28 octubre) de la companyia del Dutch National Ballet.
La darrera edició del programa Apropa Cultura a Sant Cugat va permetre que 656 persones
gaudissin de les propostes del Teatre-Auditori.

http://www.cugat.cat/noticies/cultura/122342/l_apropa-cultura-ofereix-700-entrades-d_espectacles-del-teatre-auditori-a-persones-amb-risc-d_
exclusio

Secció: Local
15/09/2016

L'Apropa Cultura ofereix 700 entrades
d'espectacles del Teatre-Auditori a persones amb
risc d'exclusió
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Marc Sala
El Teatre-Auditori facilita l'accés als seus espectacles a persones amb risc d'exclusió social i per
això destinarà 700 entrades al programa Apropa Cultura. Les entrades corresponen a 34
espectacles de la nova temporada de l'equipament i hi poden optar diversos col·lectius
vulnerables.
Per aquesta temporada, l'obra 'L'avar' de Molière, que protagonitza Joan Pera, estarà adaptada a
persones amb discapacitat sensorial, fruit de la col·laboració amb la Fundació Vodafone Espanya.
D'altra banda, en la Setmana Apropa Cultura, del 24 al 30 d octubre, el Teatre-Auditori obrirà a tots
els col·lectius d Apropa un assaig (28 octubre) de la companyia del Dutch National Ballet.
La tinenta d'alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, defineix així l'objectiu de la proposta.
Carmela Fortuny
Volem que la cultura arribi a tothom. Això vol dir a tots els públics, a totes les edats i a totes les
butxaques.
En total, seran vuit espectacles teatrals, 13 concerts, set espectacles familiars -que inclou la
programació de proximitat del Teatre de Mira-sol-, tres espectacles de dansa, una òpera, un recital
de poesia i un espectacle d humor.

http://www.cugat.cat/noticies/cultura/122342/l_apropa-cultura-ofereix-700-entrades-per-a-espectacles-del-teatre-auditori-per-a-persones-amb
-risc-d_exclusio

Secció: Local
14/09/2016

L'Apropa Cultura ofereix 700 entrades per a
espectacles del Teatre-Auditori per a persones
amb risc d'exclusió
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Marc Sala
El Teatre-Auditori facilita l'accés als seus espectacles a persones amb risc d'exclusió social i
destina 700 entrades al programa Apropa Cultura. Les entrades corresponen a 34 espectacles de
la nova temporada de l'equipament i hi poden optar diversos col·lectius vulnerables.
Per aquesta temporada, l obra 'L Avar' de Molière, que protagonitza Joan Pera, estarà adaptada
per a persones amb discapacitat sensorial, fruit de la col·laboració amb la Fundació Vodafone
España. D'altra banda, durant la Setmana Apropa Cultura, del 24 al 30 d octubre, el
Teatre-Auditori obrirà a tots els col·lectius d Apropa un assaig (28 octubre) de la companyia del
Dutch National Ballet.
La tinenta d'alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, defineix així l'objectiu de la proposta.
Carmela Fortuny
Volem que la cultura arribi a tothom. Això vol dir a tots els públics, a totes les edats i a totes les
butxaques.
Seran vuit espectacles teatrals, 13 concerts, set espectacles familiars -que inclou la programació
de proximitat del Teatre de Mira-sol-, tres espectacles de dansa, una òpera, un recital de poesia i
un espectacle d humor.

http://www.classics.cat/noticies/detall?Id=14285

Secció: Música
07/06/2016

Una coral de la presó es farà sentir a L Auditori
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Xavier Cervantes
7/6/2016 |
Pacients de la unitat psiquiàtrica de Can Brians participen en un concert del cicle 'Et toca a tu'
651x366 L'Ismael i el Quique, dos interns de Can Brians, amb el director Alfons Reverté i l'Ainhoa,
una monitora de la unitat de psiquiatria penitenciària. / PERE TORDERA L'Ismael i el Quique, dos
interns de Can Brians, amb el director Alfons Reverté i l'Ainhoa, una monitora de la unitat de
psiquiatria penitenciària. / PERE TORDERA
1/1
L'Ismael i el Quique, dos interns de Can Brians, amb el director Alfons Reverté i l'Ainhoa, una
monitora de la unitat de psiquiatria penitenciària. / PERE TORDERA
L'Ainhoa i la Jessica treballen a la unitat d'hospitalització psiquiàtrica penitenciària de Catalunya
(UHPP-C), a la presó de Can Brians 1. Una és monitora i l'altra educadora social, i aquests dies
estan atrafegades amb els assajos de la Coral Pangea Clouds, formada per sis interns de la
UHPP-C i nou treballadors del centre. Preparen la seva participació en el concert Et toca a tu,que
es farà aquest divendres a L'Auditori de Barcelona i en què també hi haurà l' Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), l'Orquestra Integrada i el poeta Joan Vilamala, sota
la direcció d'Alfons Reverté. "Serem unes dues-centes persones a l'escenari", recorda Reverté.
" És important que la gent vegi les capacitats que hi ha en l'àmbit penitenciari", explica l'Ainhoa en
una sala de la unitat a la qual només s'accedeix després de seguir tots els protocols de seguretat
del centre penitenciari. Ella i la Jessica són les guies en una visita programada per a periodistes.
Se'ns demana que no publiquem els cognoms dels interns i que en les fotografies no hi apareguin
les seves cares.
Passem a una altra sala i Reverté saluda efusivament l'Ismael, el Quique i l'Adbel, tres dels sis
pacients que formen part de la coral. Més tard, quan s'acomiadin, Reverté els dirà que es cuidin la
veu i els recordarà que el concert a L'Auditori serà el final d'un trajecte. "La família està preparant
els tomàquets", fa broma el Quique, de 49 anys, i l'únic amb experiència musical de la coral,
perquè toca la guitarra. El Quique fa 23 mesos que és a Can Brians, si fa no fa com l'Ismael i
l'Abdel, tots dos de 22 anys. Estan ingressats a l'àrea de rehabilitació. " Són pacients que estan a
prop de la llibertat, a un o dos anys", explica Álvaro Muro, coordinador de la UHPP-C, "un hospital
dins la presó" que forma part del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i atén presos de totes les
presons de Catalunya amb patologies mentals que requereixen ingrés hospitalari. Creada el 2003,
la unitat atén sobretot trastorns psicòtics. "La majoria són pacients amb patologies duals
relacionades amb l'esquizofrènia i el consum de tòxics", explica Muro.
"És complicat, però sortirà bé"
El Quique és més de heavy metal que de cant coral, a l'Ismael li tira més el reggaeton i la música
llatina i l'Abdel diu que escolta Ràdio Flaixbac, però no han tingut cap problema a l'hora
d'endinsar-se en l'obra que cantaran a L'Auditori. "La peça és molt bona i la cantem bastant bé. És
complicat, però sortirà bé", diu l'Ismael. L'obra és una composició d'Albert Carbonell titulada
Brevículum i inspirada en la vida de Ramon Llull. "Va ser un encàrrec que es va fer pensant en les

característiques dels col·lectius que participen en aquest Et toca a tu ", diu Reverté. El resultat és
un viatge "per músiques de molts llocs del món". "Ja veureu quan soni el gamelan!", explica
Reverté, que porta sota el braç una partitura del Brevículum de mida XXL.
Al pati, mentre els fotògrafs fan la seva feina, l'Ismael, el Quique i l'Abdel improvisen un assaig. Els
acompanyen l'Ainhoa, la Jessica i dos infermers de la unitat, el Juanjo i la Laura, que també
formen part de la coral. Primer canten un fragment en llatí. "Hem memoritzat les cançons i ja no
ens cal el paper", diu el Quique. "Ho tenim dominat", afegeix l'Ismael, que tanmateix assegura que
està "una mica nerviós" perquè no ha pujat mai a l'escenari. "Només una vegada al col·legi", diu.
Després canten una altra peça la lletra de la qual l'han escrit els membres de la coral. " Parla de la
unió i de la igualtat", informa el Quique, que per a les fotografies ha volgut penjar-se una guitarra
elèctrica.
El repte de treballar en grup
El cor de la unitat va néixer el 2010 com a taller educatiu i de rehabilitació per cantar nadales, però
amb el temps va anar a més. "Es tractava d'innovar una mica, ajuntar un grup i cantar", diu
l'Ainhoa. L'any passat els va arribar la proposta d' Apropa Cultura per implicar-se en el concert Et
toca a tu, amb la condició que els participants fossin pacients en rehabilitació, persones que tenien
permís per sortir fora de Can Brians. El següent pas va ser triar un nom, que els pacients van
decidir que seria Pangea Clouds. "Representa la unió que tenim", diu el Quique. "És tot un repte
perquè hem de treballar en grup i hem d'anar compaginats", assegura l'Abdel. El Juanjo hi està
d'acord: " És una experiència d'unió, no només una relació de pacient i professional".
Els assajos per preparar el concert van començar a l'octubre, i des del gener es fan cada dijous.
No va ser fàcil trobar el forat, perquè, com explica l'Ainhoa, "aquests pacients tenen moltes
sortides terapèutiques" i tallers. "Ens tenen entretinguts perquè el dia no es faci tan monòton", diu
el Quique. "També fem esport, perquè el dia a dia no sigui tan pesat", afegeix l'Abdel.
XAVIER CERVANTES
Ara
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Sopa de Cabra celebrarà els 30 anys amb quatre
SOPA DE CABRA
CELEBRA 30 ANYS concerts simbòlics a Londres (14 d’octubre), Madrid (27
AMB 4 CONCERTS d’octubre) i Barcelona (a Razzmatazz el 21 d’octubre i a
L’Auditori, on debutarà, el 13 de novembre).

GIANNI VATTIMO El prestigiós pensador i polític Gianni Vattimo ha cedit
el seu arxiu personal a la Universitat Pompeu Fabra. El
CEDEIX EL SEU
filòsof del “pensament dèbil” té una influència
ARXIU
transversal en la cultura, la política i la religió.

Sònia Gainza
DIRECTORA DEL PROJECTE APROPA CULTURA

“No estem fent caritat:
la diversitat ens
enriqueix a tots”
L.S.

BARCELONA

¿Que persones de diversos col·lectius socials siguin
espectadors de cultura, quins beneficis els suposa?
Des del fet que canvien les converses entre ells –deixen de parlar de la malaltia, la discapacitat o els problemes que comparteixen per parlar dels espectacles– fins a la disminució de les visites al psicòleg.
Per una estona se senten part integrant de la societat, guanyen en autonomia i troben una il·lusió.
El següent pas és que siguin actors?
Com que coneixem el poder transformador de les
arts, sabem que no és el mateix veure teatre que fer
teatre. Les institucions han de fer un pas més cap
a la participació. L’Auditori fa tallers de música
amb persones amb Alzheimer i amb persones amb
discapacitat intel·lectual.
Això és a porta tancada, sense públic.
I ningú ho coneix, excepte els usuaris, però en surten molt contents. Un familiar d’un malalt d’Alzheimer em deia: “Realment he vist que L’Auditori és
per a tothom”. Obrir les institucions en horaris de
matí i entre setmana és el que volem incentivar, i
és molt potent.

qual l’han escrit els membres de la
coral. “Parla de la unió i de la igualtat”, informa el Quique, que per a les
fotografies ha volgut penjar-se una
guitarra elèctrica.
El repte de treballar en grup

El cor de la unitat va néixer el 2010
com a taller educatiu i de rehabilitació per cantar nadales, però amb el
temps va anar a més. “Es tractava
d’innovar una mica, ajuntar un grup
i cantar”, diu l’Ainhoa. L’any passat
els va arribar la proposta d’Apropa
Cultura per implicar-se en el concert Et toca a tu, amb la condició que
els participants fossin pacients en
rehabilitació, persones que tenien
permís per sortir fora de Can Brians.
El següent pas va ser triar un nom,
que els pacients van decidir que seria Pangea Clouds. “Representa la
unió que tenim”, diu el Quique. “És
tot un repte perquè hem de treballar
en grup i hem d’anar compaginats”,
assegura l’Abdel. El Juanjo hi està
d’acord: “És una experiència d’unió,
no només una relació de pacient i
professional”.
Els assajos per preparar el concert van començar a l’octubre, i des
del gener es fan cada dijous. No va
ser fàcil trobar el forat, perquè, com
explica l’Ainhoa, “aquests pacients
tenen moltes sortides terapèutiques” i tallers. “Ens tenen entretinguts perquè el dia no es faci tan monòton”, diu el Quique. “També fem
esport, perquè el dia a dia no sigui
tan pesat”, afegeix l’Abdel.e

Quan hi ha públic, l’objectiu és diferent?
No és cedir un escenari amb finalitat social, sinó que
les obres entrin en la programació. S’exigeix un estàndard de qualitat que s’aconsegueix quan el director, compositor o coreògraf aprofita les capacitats
dels participants amb temàtiques que els interessen. Un gran exemple va ser el Migranland que Àlex
Rigola va fer amb immigrants de Salt.
Es tracta d’una teràpia?
No, no ens correspon. Però les arts tenen un gran potencial. I en comunitat els beneficis són obvis. Per
exemple, la cohesió d’un grup: hi ha escoles amb alts
índexs d’immigració que han treballat amb la música, i això ha consolidat el grup, ha desestigmatitzat
l’escola i ha motivat els alumnes a aprendre música.
Ara es posa l’accent en la mediació i a anar a buscar
el públic també entre les minories.
L’abast de la música va més enllà dels abonats que
vénen a buscar la perfecció als concerts dels caps
de setmana. Els mateixos músics vibren amb els
tallers. I això és molt sa, perquè és un enriquiment
en dues direccions. No estem fent caritat: la diversitat ens enriqueix a tots. La mediació vol dir posar una orquestra o una col·lecció d’un museu al
servei d’un grup, i aquest és el diàleg que s’ha de
buscar. Hem de ser menys top-down: la riquesa és
en la interacció.
La crisi ha fet encongir els projectes socials?
Ha dificultat molt alguns projectes, però d’altra
banda ha facilitat els patrocinis perquè hi ha més
sensibilitat. El triangle empresa-públic-entitats és
molt important. Perquè el que no s’ha carregat la
crisi és la importància de les arts per a les persones. Mestres i educadors haurien d’incorporar les
arts al seu dia a dia.e

Dos dels actors amateurs que ahir assajaven Entre versos y Marsillach
i divendres l’estrenaran al CaixaForum. CÈLIA ATSET

Recitar els clàssics,
exercitar la memòria

Un grup de la tercera edat estrenarà
‘Entre versos y Marsillach’ al CaixaForum
LAURA SERRA
BARCELONA

La Montse ha vingut maquillada,
amb talons alts i un pentinat impecable de perruqueria. Té 78 anys i és
una de les intèrprets del grup amateur que aquests dies assaja Entre
versos y Marsillach, un espectacle
que tant serveix d’homenatge a
Adolfo Marsillach com de projecte
social per acostar la gent gran a les
arts escèniques, i en concret als autors del Segle d’Or. Estrenaran
l’obra aquest divendres al CaixaForum (18 h), i el procés servirà de prova pilot per repetir la mateixa operació en nou ciutats de l’Estat. Ahir
la filla de Marsillach, Blanca, aterrava a Barcelona per afegir-se a la recta final dels assajos, que durant dotze dies haurà dirigit la també actriu
Mónica Buiza.
El nivell de dicció i interpretació
és ressenyable. L’entrega, total.
Buiza dóna als actors indicacions
dels moviments, els ritmes i els tons
que han de donar a cada poema.
“T’aixeques amb elegància i camines a poc a poc”. “Sents la música?
Té swing. Aquest és el ritme, que sigui àgil”. Al seu darrere, una pantalla amb vídeos del mateix Marsillach, que s’encavalcarà amb els jubilats catalans recitant fragments
de les poesies –el mític actor va interpretar l’espectacle original, Una
noche con los clásicos, fa vint anys,
amb Amparo Rivelles i María Jesús
Valdés.
A la casa d’Adolfo Marsillach hi
ha una inscripció que diu: “No sóc
tan ingenu per creure que el teatre
pot canviar la societat, però estic segur que pot ajudar a despertar-la”,
recita la seva filla. Blanca Marsillach,
a través de Varela Produccions, ha

optat per implicar-se en el teatre social amb diferents col·lectius desafavorits. “En el teatre neixes, mors i et
reinventes. Com una au fènix –diu
poèticament–. El teatre és una taula de salvació, és terapèutic, és capaç
de curar, de transformar els teus dimonis en àngels”. I segueix: “Et dóna energia, fa que et sentis estimat,
important, t’augmenta l’autoestima,
i fa que tinguis ganes de tornar-ho”.
Abans han sigut reclusos, immigrants, drogoaddictes o aturats de
llarga durada; ara són jubilats. Però
el mateix espectacle l’han versionat
perquè l’interpretin joves amb bases
de música rap: “S’adonen que els
hendecasíl·labs encaixen!”
Adquirir noves habilitats

És difícil dir què té l’escenari, que
enganxa. El Lluís, que sempre ha estat vinculat al teatre amateur, arriba al projecte a través de l’Esplai de
Sant Vicenç dels Horts i ho resumeix així: “Em distreu i m’ho passo
bé. Tota la vida hi he estat ficat”.
Amb 66 anys, la Sole ja en fa cinc que
participa en l’aula de teatre de l’Esplai Bonanova. Mentre que la Montse també diu que hi va “per passarho bé”, la Sole admet que li “ha donat coses que no esperava”: “Parlar
en públic em feia més vergonya, i
també va molt bé per la memòria,
perquè t’has d’aprendre les obres”.
A la gent gran, a més de servirlos per exercitar el cervell, per estar actius i vitals, i per socialitzar,
els pot suposar “realitzar un somni
personal”, opina Marsillach: “Tenen una gran capacitat d’estar al
present i de disfrutar. I fer teatre és
la prova que estan vius”. És teràpia? “És teatre –respon Marsillach–, però té efectes terapèutics
perquè et fa sentir millor. No busca
això, la teràpia?”e
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Sònia Gainza: No estem fent caritat: la diversitat
ens enriqueix a tots
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Laura Serra
Directora del projecte Apropa Cultura
¿Que persones de diversos col·lectius socials siguin espectadors de cultura, quins beneficis els
suposa?
Des del fet que canvien les converses entre ells -deixen de parlar de la malaltia, la discapacitat o
els problemes que comparteixen per parlar dels espectacles- fins que han baixat les visites al
psicòleg. Per una estona se senten part integrant de la societat, guanyen en autonomia i troben
una il·lusió.
El següent pas és que siguin actors?
Com que coneixem el poder transformador de les arts, sabem que no és el mateix veure teatre
que fer teatre. Les institucions han de fer un pas més cap a la participació. LAuditori fa tallers de
música amb persones amb Alzheimer i amb persones amb discapacitat intel·lectual.
Això és a porta tancada, sense públic.
I ningú ho coneix, excepte els usuaris, però en surten molt contents. Un familiar dun malalt
dAlzheimer em deia: Realment he vist que LAuditori és per a tothom. Obrir les institucions en
horaris de matí i entre setmana és el que volem incentivar, i és molt potent.
Quan hi ha públic, lobjectiu és diferent?
No és cedir un escenari amb finalitat social, sinó que les obres entrin en la programació. Sexigeix
un estàndard de qualitat que saconsegueix quan el director, compositor o coreògraf aprofita les
capacitats dels participants amb temàtiques que els interessen. Un gran exemple va ser el
Migranland que Àlex Rigola va fer amb immigrants de Salt.
Es tracta duna teràpia?
No, no ens correspon. Però les arts tenen un gran potencial. I en comunitat els beneficis són obvis.
Per exemple, la cohesió dun grup: hi ha escoles amb alts índexs dimmigració que han treballat
amb la música, i això ha consolidat el grup, ha desestigmatitzat lescola i ha motivat els alumnes a
aprendre música.
Ara es posa laccent en la mediació i a anar a buscar el públic també entre les minories.
Labast de la música va més enllà dels abonats que vénen a buscar la perfecció als concerts dels
caps de setmana. Els mateixos músics vibren amb els tallers. I això és molt sa, perquè és un
enriquiment en dues direccions. No estem fent caritat: la diversitat ens enriqueix a tots. La
mediació vol dir posar una orquestra o una col·lecció dun museu al servei dun grup, i aquest és el
diàleg que sha de buscar. Hem de ser menys top-down : la riquesa és en la interacció.
La crisi ha fet encongir els projectes socials?
Ha dificultat molt alguns projectes, però daltra banda ha facilitat els patrocinis perquè hi ha més
sensibilitat. El triangle empresa-públic-entitats és molt important. Perquè el que no sha carregat la
crisi és la importància de les arts per a les persones. Mestres i educadors haurien dincorporar les
arts al seu dia a dia.
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Loci cultural com a eina dinclusió social
Títol: Europa Espanya Català
Loci inclusiu ha evolucionat durant els últims anys però encara queda un llarg camí per recórrer
per aconseguir que laccés a les activitats culturals es normalitzi. Tot i els reptes que les persones
en risc dexclusió social afronten cada dia, hi ha entitats i programes que treballen pel seu benestar
i aposten per la seva inclusió social a través de la cultura com per exemple, la iniciativa dApropa
Cultura.
Apropa Cultura uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social per fer
la cultura molt més accessible. La iniciativa va dirigida a entitats socials que treballen amb
persones en situació de risc dexclusió social i permet que les entitats socials inscriguin els seus
usuaris a activitats culturals a preus molt reduïts. Des dApropa Cultura es pretén fomentar laccés
de les persones que més ho necessiten a la cultura i a loci inclusiu, alhora que sintenta aconseguir
la transformació social fomentant la cohesió, el sentit de pertinença comunitària i reduint laïllament
social. Només lany passat el programa va atendre 27 mil beneficiaris de més d1,5 mil centres
socials inscrits a tot Catalunya.
Animem a les entitats i centres socials a incorporar loci inclusiu com a pràctica puntual o si és
possible, de manera habitual per a tots els usuaris afirma Sonia Gainza, directora dApropa Cultura.
Gainza explica que el programa compta amb un conveni amb 58 equipaments culturals. No
obstant això, encara falta que altres espais culturals obrin les seves portes a iniciatives com
aquesta i siguin conscients de què loci és una eina dinclusió social i desenvolupament humà.
Beneficis de les sortides culturals
Una de les entitats que gaudeix de les propostes dApropa Cultura és la Fundació Teas, un centre
ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i sensorial, que actua a Barcelona des
de 1976 i actualment atén a 39 persones. Des de lany passat, Teas va decidir incloure loci inclusiu
entre les seves activitats habituals gràcies a la iniciativa dApropa Cultura.
Els nostres usuaris tenien poca activitat doci. Ens interessava que ells passessin per lexperiència,
per exemple, de sortir a la nit, explica Emili Grande, psicòleg de Teas. Les relacions socials de
molts d'ells estaven limitades a les seves famílies i als amics que trobaven aquí a la fundació. Amb
aquestes sortides culturals, ells amplien les seves experiències de vida remarca. Per a Grande, el
simple fet danar al teatre amb el públic en general ja és una activitat inclusiva: Van al teatre com
qualsevol persona.
Des de la Fundació Teas són conscients que al principi i per desconeixement, algunes famílies es
resistien a deixar que els seus fills sortissin sols. Però, segons el psicòleg de la fundació, participar
en activitats culturals és una manera que les persones amb discapacitat intel·lectual es moguin de
forma més autònoma per la ciutat. Per això la primera feina que fem és amb la família per tal que
ho vegin com una pràctica normal. Aquestes persones han de fer el que fa tothom explica.
Emili Grande nota que les sortides culturals milloren l'autoestima i les relaciones socials. Un
exemple clar de lenriquiment personal que aporten aquestes sortides es veu reflectit en lAntonio
González i la Teresa de Soto, dos usuaris de Teas. Ambdós comenten que abans no tenien el
costum de gaudir dactivitats doci però ara estan encantats de participar-hi. Teresa destaca que
formar part dApropa Cultura és un aprenentatge constant. Per a lAntonio, aquestes sortides també
influeixen en el desenvolupament de la seva vida privada: Aquest cap de setmana coneixeré a la
meva sogra. Em posaré guapo, com si anés al teatre.

Per altra banda, Laura Huguet, monitora de tallers a Teas, destaca que després que lentitat i els
seus usuaris comencessin a participar en activitats doci inclusiu, les converses entre ells van més
enllà de les malalties o els problemes que afronten en el seu dia a dia. Aquestes persones
demostren sentir-se més motivades afegeix.
Per a Laura Huguet lèxit diniciatives com Apropa Cultura són evidents dia a dia. Casos com la
duna usuària de Teas que pateix dificultats per quedar-se asseguda durant 20 minuts i, malgrat
això, és capaç destar atenta a lespectacle Hamlet o, que una altra usuària amb pànic a la foscor
sigui capaç de superar-ho en un teatre i no connectar amb la seva por, però si amb lart que veu
són passes molt importants.
Canvis per a la inclusió
Pels experts de Teas i dApropa Cultura hi ha molts reptes encara per assolir per tal d'aconseguir la
inclusió social de totes les persones. Un dels principals inconvenients són les limitacions
econòmiques. Parlem de persones que potser no podrien fer cap activitat doci si no fos per
aquests preus reduïts que ofereix Apropa Cultura explica Laura Huguet. Els experts destaquen
que tots els equipaments culturals públics haurien de garantir un nombre mínim dentrades a preus
reduïts.
Un altre aspecte a tenir en compte és laccessibilitat, ja que alguns espais encara no estan
adaptats i això redueix molt les possibilitats doci de moltes persones: Una bona mesura seria que
les primeres files es reservessin per les persones amb visió reduïda suggereix Emili Grande.
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L’Aliança readmitirá a los
4 trabajadores despedidos

Curso para
formar a grupos
en riesgo de
exclusión social

El Comité de la clínica llega a un acuerdo conjunto
El Comité de Empresa de
l’Aliança se reunió ayer y
logró llegar a un acuerdo
trabajadores despedidos.
Pese a que no hay una
entendimiento está cerca.
Lleida
M.ROMERA
La Clínica de Ponent, l’Aliança,
dores despedidos a principios de
marzo después de la reunión de
ayer del Comité de Empresa. Así
UGT, quienes esperan que este
dos los sindicatos. El día 18 era el
jadores despedidos y, después de
una semana de propuestas y de

negociación, ayer se consiguió
Así pues, se espera que en los
nir el Comité para concretar el
Cabe recordar que esta semana, UGT propuso a Geren-

estos trabajadores, a cambio
de recibir las medias pagas pendientes de 2014 y 2015 y renunciar a los extras por distancia y sábados. Gerencia aceptó
la propuesta a la espera de la
respuesta de los demás miembros del comité.
E
CCOO mentó que no se hubiera consensuado la propuesta de forma
conjunta e instó a reunirse para
catos las diferentes posibilidades

El Centre d’Art la Panera del
Ayuntamiento de Lleida ofrece
hoy, junto con Apropa Cultura,
un curso de formación dirigido
a los técnicos y educadores que
E
cargo de Isidro López-Aparició,
B
Ates en Granada.

La CGT
organiza un
curso sobre
pedagogía
FOTO: S.García / L C

P

de acuerdo para la clínica. Por su
parte, desde USAE aseguraron
que Gerencia les había hecho una
propuesta similar a la de UGT semanas antes y que se negaban a
no percibir los extras como el de

D

P

distancia y sábados.
Finalmente, durante el día de
ayer lograron encontrar un acuerCCOO
USAE quisieron dar detalles de la
reunión y de su posición de ahora

CGT Ensenyament Lleida organiza el curso Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya.
Se trata de un curso gratuito y
reconocido por Ensenyament.
Tendrá una duración de 15 holos días 7, 13, 20 y 27 de abril y
5 de mayo.
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Gent normal a escena
Músics i ballarins no professionals de Girona i Salt ocupen avui el Mercat de les Flors amb
‘Political / Mother. Projecte Comunitari’, un espectacle del coreògraf israelià Hofesh Shechter
CARLES PALACIO

Alfaro i
Pascual,
junts un
altre cop
CRÒNICA Exmembres

de Surfin’ Bichos, van
presentar els seus
respectius nous
discos a Music Hall
JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

33 Perfils diversos 8 Un assaig de l’obra, llavors titulada ‘Made in Girona: Political Mother’, al Temporada Alta del mes de desembre.
LAIA FONT
BARCELONA

«És fantàstic que la gent del carrer pugui participar en institucions
culturals de renom com el Temporada Alta o el Mercat de les Flors»,
comenta somrient Pere Puigderrajols, de 67 anys. Aquest jubilat
de Salt és un dels 80 intèrprets no
professionals que formen part de
l’obra de dansa Political / Mother.
Projecte comunitari, del coreògraf
israelià Hofesh Shechter, que es
podrà veure avui (18.00 hores), en
una funció única, al Mercat de les
Flors de Barcelona.
L’espectacle ja es va presentar
el desembre passat al Temporada
Alta, sota el nom Made in Girona:
Political Mother. Ara fa el salt a la
capital catalana a l’escenari del
Mercat, institució cultural que,
juntament amb l’Obra Social La
Caixa i la Hofesh Shechter Company, s’ha encarregat de la producció. Els fons recaptats avui aniran
destinats al programa Apropa Cultura, una iniciativa d’inclusió que
vol incentivar l’assistència i la participació de col·lectius vulnerables
en els equipaments culturals catalans.
Shechter ja va donar a conèixer
Political Mother el 2010, interpretada llavors per membres de la seva
companyia, però ara la presenta

amb un nou format. Sense abandonar el caràcter original del projecte, al Mercat de les Flors es veurà un
espectacle totalment participatiu.
Persones procedents de diversos
col·lectius de Girona i Salt pujaran
a l’escenari amb el desig d’entusiasmar el públic, ja sigui com a ballarins o com a músics.

Paper repressiu de l’Estat
Amb aquest muntatge, Shechter vol
reflexionar, a través de la dansa, sobre el paper de l’Estat i el seu poder
repressiu, que nega els drets individuals als ciutadans. El resultat ofereix moviments d’un gran esforç físic, acompanyats de forts i marcats
ritmes de percussió i guitarres elèctriques.
«M’agrada ballar i he vingut a
mostrar el que sé fer», comenta Yousseff Garbawi, un dels tres menors
tutelats que participen en l’obra. I
és que els perfils dels col·laboradors
són molt diversos, l’únic requisit per
participar-hi és tenir passió pel ball.
Hi ha des de jubilats que s’hi han
apuntat perquè tenen molt temps
lliure fins a treballadors que han
combinat els seus horaris professionals amb els assajos. «Estic portant
un ritme de vida frenètic entre la feina i els assajos», comenta Deborah
Saura, una cartera de Girona que es

Hi col·laboren des
de menors tutelats
fins a jubilats,
només cal tenir
passió pel ball

Els beneficis aniran
a Apropa Cultura,
que incentiva la
participació de
grups vulnerables

va animar a col·laborar en l’espectacle després de veure’n un anunci
en un centre cívic de la seva ciutat.

Setmanes d’assajos
També hi ha diversos estudiants de
dansa de la companyia Cobosmika, que han aprofitat l’ocasió per
rebre una masterclass de grans professionals com són els membres
de la reconeguda Hofesh Shechter
Company. Això sí, tots els participants es van comprometre a invertir-hi entre quatre i cinc hores
de dilluns a divendres durant tres
setmanes per assistir als assajos
abans de l’estrena a Girona.
Durant les dues primeres setmanes, els assajos es van dividir
en quatre grups. Un estava format per persones grans, dos l’integraven ballarins i un altre estava
compost tan sols per músics. L’última setmana, l’assaig general va
ser conjunt. Cal destacar que els
ballarins, encara que entre ells hi
ha estudiants de dansa, no es divideixen per la seva experiència individual, sinó que tots participen
en una mateixa coreografia sobre
l’escenari. Segons Saura, compartir els assajos amb gent que té un
nivell superior motiva a «voler estar a l’altura i donar el màxim d’un
mateix». H

Nit de divendres a Music Hall i un
privilegi per a fans de Surfin’ Bichos:
Fernando Alfaro i Joaquín Pascual,
exmembres de l’irrepetible grup,
van compartir un escenari en què
van presentar els seus respectius
nous discos en solitari. I de regal hi
va haver final amb sorpresa. Davant
l’amistat irrompible entre els dos
músics, tampoc va ser una gran sorpresa, però si que va alegrar.
Pascual va presentar, amb banda,
Una nueva psicodelia (2015), disc carregat de sintetitzadors que en directe va guanyar per moments empenta rock: vegeu el cataclisme final de
Te lo pinto lunático. Enfocat sobretot
a l’últim repertori, la seva actuació
va ser una demostració tant d’intuïció melòdica com d’un interès per
agrair per la hipnosi i l’embruix rítmics. Entre el millor, cal destacar el
dub-reggae de Maridos, la planadora
i hipnòtica El misionero i Rick i Rachael,
tribut en clau dreampop a la parella
d’amants de Blade runner.
Per la seva part, Alfaro va portar
amb ell el disc potser més vitalista
en què mai ha estat involucrat, amb
permís de Tejido de felicidad de Chucho. Però va voler començar per una
cançó sobre la proximitat amb la
mort com Extintor de infiernos, de La
vida es extraña y rara (2011), el seu anterior treball en solitari.
La circumspecció
va durar poc i de seguida va arrencar el viatge de Saint-Malo (2015): la
sorollosa Arrancando las vías, l’aïrada
Se aniquila piso (al Born, per més senyes) i El ascensor de Herodes («aquesta
cançó és per fotre Herodes») van caldejar l’ambient de la sala a base
d’energia agressivament positiva.
Per acabar de guanyar-se el públic,
Alfaro i la seva banda van reprendre
Mi hermano carnal, clàssic de Surfin’
Bichos. No va ser l’únic: en el bis van
sonar Comida china i subfusiles i, mà a
mà amb Pascual, d’això anava la sorpresa, un colossal Fuerte!. I, la veritat, va sonar súper fort.
Abans d’aquesta petita reunió, Alfaro havia recuperat temes de Chucho (El detonador EMX-3, Magic, La mente del monstruo), però la seva actuació
va tenir bastant menys de regressió
nostàlgica que d’exhibició de rellevància: la folk-rock Tempus fugit, el
vals pop Bonita fiesta, ¿verdad?, la preciosa Saariselkä stroll i La luna aplastada, que divendres va arrasar amb ajuda de la seva nova banda, parlen d’un
artista en gran estat de forma. Gairebé més jove que de jove. H
ENERGIA POSITIVA /

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/oci-i-cultura/political-mother-projecte-comunitari-girona-mercat-flors-4849453

Secció: Cultura - Ocio
30/01/2016

Músics i ballarins no professionals ocupen el
Mercat de les Flors
Títol: Europa Espanya Català
Dissabte, 30 de gener del 2016 - 16:32 CET
"És fantàstic que la gent del carrer pugui participar en institucions culturals de renom com el
Temporada Alta o el Mercat de les Flors", comenta somrient Pere Puigderrajols, de 67 anys.
Aquest jubilat de Salt és un dels 80 intèrprets no professionals que formaran part de l'obra de
dansa 'Political / Mother. Projecte comunitari', del coreògraf israelià Hofesh Shechter, que es podrà
veure a Barcelona, en una funció única aquest diumenge, 31 de gener, al Mercat de les Flors.
L'espectacle ja es va presentar al desembre al Temporada Alta, amb el nom 'Made in Girona:
Political Mother'. Ara fa el salt a la capital catalana a l'escenari del Mercat, institució cultural que
juntament amb l'Obra Social La Caixa i la companyia de dansa Hofesh Shechter Company, ha
coproduït l'espectacle.
Els fons recaptats del seu pas pel Mercat aniran destinats al programa 'Apropa Cultura', una
iniciativa d'inclusió que vol incentivar l'assistència i participació de col·lectius vulnerables en els
equipaments culturals catalans.
PODER REPRESSIU DE L'ESTAT
Shechter ja va donar a conèixer 'Political Mother' el 2010, interpretat per membres de la seva
companyia, però ara l'ha presentat amb un nou format. Sense abandonar el caràcter original del
projecte, al Mercat de les Flors es veurà un espectacle totalment participatiu. Persones procedents
de diversos col·lectius de Girona i Salt pujaran a l'escenari per interpretar l'obra, ja sigui com a
ballarins o com a músics.
Amb aquest muntatge, Shechter vol reflexionar, a través de la dansa, sobre el rol de l'Estat i el seu
poder repressiu, que nega els drets individuals als ciutadans. El resultat ofereix moviments d'una
gran fisicalitat, acompanyats de forts i marcats ritmes de percussió i guitarres elèctriques.
DE MENORS A JUBILATS
"M'agrada ballar i he vingut a mostrar el que sé fer", comenta Yousseff Garbawi, un dels tres
menors tutelats que participen en l'obra. I és que els perfils dels col·laboradors són molt diversos,
l'únic requisit per participar-hi és tenir passió pel ball.
Hi ha des de jubilats, que s'hi han apuntat perquè tenen molt temps lliure, fins a empleats que han
combinat els seus horaris professionals amb els assajos. "Estic portant un ritme de vida frenètic
entre la feina i els assajos", comenta Deborah Saura, una cartera de Girona que es va animar a
col·laborar en l'espectacle després de veure un anunci en un Centre Cívic de la seva ciutat.
També hi ha diversos estudiants de dansa de la companyia Cobosmika, que han aprofitat l'ocasió
per rebre una 'masterclass' de grans professionals com són els membres de la reconeguda Hofesh
Shechter Company. Això sí, tots els participants es van comprometre a invertir entre 4 i 5 hores de
dilluns a divendres durant tres setmanes per assistir als assajos abans de l'estrena a Girona.
ELS ASSAJOS
Durant les dues primeres setmanes, els assajos es van dividir en quatre grups. Un, format per
persones grans, dos de ballarins i un altre només de músics. L'última setmana l'assaig general va
ser conjunt.

Els ballarins, encara que entre ells hi hagués estudiants de dansa, no es van dividir per la seva
experiència individual, sinó que tots participen en una mateixa coreografia sobre l'escenari.
Segons Saura, compartir els assajos amb gent que té un nivell superior motiva a "voler estar a
l'altura i donar el màxim d'un mateix".
TEMES
Teatre

http://www.diaridebadalona.com/badalona-apropa-el-teatre-als-col%C2%B7lectius-en-risc-dexclusi%C3%B3

Secció: Regional
29/01/2016

Badalona apropa el teatre als col·lectius en risc
d'exclusió
Títol: Europa Espanya Català
Redacció - 29/01/2016
Badalona sha adherit al programa dinclusió Apropa Cultura que promou que col·lectius en risc
dexclusió social puguin gaudir de la cultura a les programacions habituals de teatres, auditoris i
museus a un preu reduït. Actualment formen part daquest programa més de 50 equipaments
culturals de tot Catalunya. Daquesta forma, els teatres municipals Zorrilla, Principal i Blas Infante
oferiran en cada representació un percentatge dentrades a un preu molt reduït.
Aquesta serà la primera vegada que els teatres públics de Badalona se sumen a aquest programa,
una iniciativa que la temporada passada va donar loportunitat de gaudir dalgun espectacle o
activitat a més de 20.000 persones. Impulsada des de 2006 per lAuditori de Catalunya, la iniciativa
compta amb 55 equipaments culturals darreu de Catalunya.
Es dóna el cas que hi ha entitats de Badalona que ja estaven inscrites al programa Apropa Cultura
i que fins ara només podien assistir a espectacles que es representaven en equipaments de fora
de la ciutat. A partir dara ja podran gaudir dels avantatges del programa als tres teatres municipals
de Badalona.
Qui es pot beneficiar del programa?
El programa Apropa Cultura va adreçat especialment a col·lectius amb discapacitat intel·lectual,
amb problemàtica social derivada de malaltia mental, amb discapacitat física en situació dexclusió
social, amb problemes de drogodependència, persones sense llar i a col·lectius dinfància i joventut
en situació de risc. Les persones amb discapacitat sensorial i les associacions de malalties
cròniques, juntament amb els familiars i cuidadors daquestes persones malaltes, podran gaudir del
programa amb unes condicions especials.
Les entitats de Badalona que estiguin interessades en beneficiar-se de les condicions del
programa Apropa Cultura shan de registrar al portal web www.apropacultura.cat i, posteriorment,
han de triar lespectacle al qual volen assistir. Les places a preu reduït es posaran a la venda del
25 al 31 de gener.

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/cultura/el-teatre-auditori-obre-les-portes-a-656-persones-en-risc-d-exclusio-social-el-2015-58131102.ht
ml

Secció: Local - Cultura
23/01/2016

El Teatre-Auditori obre les portes a 656 persones
en risc d'exclusió social el 2015
Títol: Europa Espanya Català
La iniciativa forma part del programa 'Apropa Cultura' del qual en formen part 55 equipaments de
tot Catalunya
Un total de 656 persones en risc d'exclusió social han gaudit, durant el 2015, de la programació
del Teatre-Auditori gràcies al programa 'Apropa Cultura'.
Aquest, que té per objectiu fer realitat al dret a la cultura a tothom, el formen fins a 55 equipaments
culturals d'arreu del país, entre ells el Teatre-Auditori de Sant Cugat i se'n beneficien un total de
950 centres socials de tot Catalunya, dels quals 7 són de locals.
L' 'Apropa Cultura' en xifres a Sant Cugat
Durant el 2015 han gaudit de tot tipus d'espectacles fins a 656 persones en risc d'exclusió social
provinents de diversos punts de tot el territori català. Els dos vallesos, el Barcelonès, l'Anoia, el
Maresme i el Ripollès i que es divideixen en:
Persones amb discapacitat intel·lectual: 350
Persones en risc d'exclusió social: 52
Infants i joves en risc d'exclusió social: 71
Persones amb malalties cròniques: 50
Persones amb malalties mentals: 117
Persones en situació de pobresa: 6
Gent gran en risc d'exclusió social: 10
Ubicació
Adreça
Pl. Victòria dels Àngels, 1
com arribar-hi

http://noticiaspress.es/2016/01/badalona-sadhereix-al-programa-dinclusio-apropa-cultura/

Secció: Nacional - Internacional
21/01/2016

Badalona sadhereix al programa dinclusió Apropa
Cultura
Títol: Europa Espanya Català
Badalona s'adhereix al programa d'inclusió "Apropa Cultura"
Badalona s'ha adherit al programa "Apropa Cultura" que promou que col·lectius en risc d'exclusió
social puguin gaudir de les programacions habituals de teatres, auditoris i museus a un preu
reduït; i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Actualment formen part d'aquest
programa més de 50 equipaments culturals de tot Catalunya. En el cas de Badalona, els
equipaments culturals adherits són els teatres municipals Zorrilla, Principal i Blas Infante.

http://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20160120/301552392108/programa-de-inclusion-social-permite-656-personas-ver-espectaculos-s
ant-cugat.html

Secció: Local
21/01/2016

Un programa de inclusión social permite a 656
personas ver espectáculos en Sant Cugat
Títol: Europa Espanya Espanyol
El programa de inclusión 'Apropa Cultura', que ofrece los espectáculos del Teatro-Auditori de Sant
Cugat a colectivos en riesgo de exclusión social a un precio reducido, benefició a 656 en 2015.
Los espectadores han venido de poblaciones de las demarcaciones del Vallès Occidental y
Oriental, el Barcelonès, l'Anoia, el Maresme y el Ripollès, según ha informado el Ayuntamiento en
un comunicado.
'Apropa Cultura' es una iniciativa que se desarrolla en toda Catalunya y que ha dado la
oportunidad a que los integrantes de más de 950 centros sociales hayan acercado la
programación cultural de 55 equipamientos a estos colectivos.

http://www.badanotis.com/noticia.php?n=12435
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Badalona s'adhereix al programa d'inclusió
'Apropa Cultura'
Títol: Europa Espanya Català
Una iniciativa que té com a objectiu vetllar per l'accessibilitat de tota la ciutadania als equipaments
culturals
Redacción - 21/01/2016 06:33
Badalona s'ha adherit al programa 'Apropa Cultura' que promou que col·lectius en risc d'exclusió
social puguin gaudir de les programacions habituals de teatres, auditoris i museus a un preu
reduït; i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Actualment formen part d'aquest
programa més de 50 equipaments culturals de tot Catalunya. En el cas de Badalona, els
equipaments culturals adherits són els teatres municipals Zorrilla, Principal i Blas Infante.
Aquesta serà la primera vegada que els teatres públics de Badalona se sumen a aquest programa,
una iniciativa que té com a objectiu vetllar per l'accessibilitat de tota la ciutadania als equipaments
culturals. Gràcies a aquest programa, la temporada passada més de 20.000 persones van tenir
l'oportunitat de participar als espectacles i activitats de 55 equipaments culturals de Catalunya.
"Apropa Cultura" va néixer l'any 2006 a l'Auditori de Barcelona i és des d'aquest equipament
cultural que es fa la gestió del programa.
Es dóna el cas que hi ha entitats de Badalona que ja estan inscrites al programa 'Apropa Cultura' i
que fins ara només podien assistir a espectacles que es representaven en equipaments de fora de
la ciutat. A partir d'ara ja podran gaudir dels avantatges del programa als tres teatres municipals de
Badalona.
El programa 'Apropa Cultura' va adreçat especialment a col·lectius amb discapacitat intel·lectual,
amb problemàtica social derivada de malaltia mental, amb discapacitat física en situació d'exclusió
social, amb problemes de drogodependència, persones sense llar i a col·lectius d'infància i
joventut en situació de risc. Les persones amb discapacitat sensorial i les associacions de
malalties cròniques, juntament amb els familiars i cuidadors d'aquestes persones malaltes, podran
gaudir del programa amb unes condicions especials.
Les entitats de Badalona que estiguin interessades en beneficiar-se de les condicions del
programa 'Apropa Cultura' s'han de registrar al portal web www.apropacultura.cat i, posteriorment,
han de triar l'espectacle al qual volen assistir. Les places a preu reduït es posaran a la venda del
25 al 31 de gener.
La presentació de la iniciativa ha anat a càrrec de la regidora de l'Àmbit de Badalona Educadora,
Laia Sabater; la regidora de Serveis Socials, Agnès Rotger; el director de l'Auditori, Joaquim
Garrigosa; i la directora dels programa "Apropa Cultura", Sonia Gainza.

http://www.diba.cat/sala-de-premsa/-/badalona-s%E2%80%99adhereix-al-programa-d%E2%80%99inclusio-%E2%80%9Capropa-cultura%E2
%80%9D
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Badalona s'adhereix al programa d'inclusió Apropa
Cultura
Títol: Europa Espanya Català
Badalona s'ha adherit al programa "Apropa Cultura" que promou que col·lectius en risc d'exclusió
social puguin gaudir de les programacions habituals de teatres, auditoris i museus a un preu
reduït; i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Actualment formen part d'aquest
programa més de 50 equipaments culturals de tot Catalunya. En el cas de Badalona, els
equipaments culturals adherits són els teatres municipals Zorrilla, Principal i Blas Infante.
Aquesta serà la primera vegada que els teatres públics de Badalona se sumen a aquest programa,
una iniciativa que té com a objectiu vetllar per l'accessibilitat de tota la ciutadania als equipaments
culturals. Gràcies a aquest programa, la temporada passada més de 20.000 persones van tenir
l'oportunitat de participar als espectacles i activitats de 55 equipaments culturals de Catalunya.
"Apropa Cultura" va néixer l'any 2006 a l'Auditori de Barcelona i és des d'aquest equipament
cultural que es fa la gestió del programa.
Es dóna el cas que hi ha entitats de Badalona que ja estan inscrites al programa "Apropa Cultura" i
que fins ara només podien assistir a espectacles que es representaven en equipaments de fora de
la ciutat. A partir d'ara ja podran gaudir dels avantatges del programa als tres teatres municipals de
Badalona.
El programa 'Apropa Cultura' va adreçat especialment a collectius amb discapacitat intel·lectual,
amb problemàtica social derivada de malaltia mental, amb discapacitat física en situació d'exclusió
social, amb problemes de drogodependència, persones sense llar i a col·lectius d'infància i
joventut en situació de risc. Les persones amb discapacitat sensorial i les associacions de
malalties cròniques, juntament amb els familiars i cuidadors d'aquestes persones malaltes, podran
gaudir del programa amb unes condicions especials.
Les entitats de Badalona que estiguin interessades en beneficiar-se de les condicions del
programa "Apropa Cultura" s'han de registrar al portal web www.apropacultura.cat i, posteriorment,
han de triar l'espectacle al qual volen assistir. Les places a preu reduït es posaran a la venda del
25 al 31 de gener.
La presentació de la iniciativa ha anat a càrrec de la regidora de l'Àmbit de Badalona Educadora,
Laia Sabater; la regidora de Serveis Socials, Agnès Rotger; el director de l'Auditori, Joaquim
Garrigosa; i la directora dels programa "Apropa Cultura", Sonia Gainza.

Secció: Sociedad SOCIEDAD
20/01/2016

CATALUNYA.-Un programa de inclusión social
permite a 656 personas ver espectáculos en Sant
Cugat
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
El programa de inclusión 'Apropa Cultura', que ofrece los espectáculos del Teatro-Auditori de Sant
Cugat a colectivos en riesgo de exclusión social a un precio reducido, benefició a 656 en 2015.
Los espectadores han venido de poblaciones de las demarcaciones del Vallès Occidental y
Oriental, el Barcelonès, l'Anoia, el Maresme y el Ripollès, según ha informado el Ayuntamiento en
un comunicado.
'Apropa Cultura' es una iniciativa que se desarrolla en toda Catalunya y que ha dado la
oportunidad a que los integrantes de más de 950 centros sociales hayan acercado la
programación cultural de 55 equipamientos a estos colectivos.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160120/301554897439/badalona-acerca-teatro-colectivos-riesgo-exclusion-social.html

Secció: Actualidad / Última Hora
20/01/2016

Badalona acerca el teatro a los colectivos en
riesgo de exclusión social
Títol: Europa Espanya Espanyol
Badalona se ha adherido al programa Apropa Cultura, que permite que diferentes colectivos en
riesgo de exclusión
social puedan disfrutar de la programación
habitual de teatros, auditorios y museos de un precio reducido. Es la primera vez que los tres
teatros
municipales de la localidad se suman a la iniciativa, gestionada desde el Auditori de Barcelona y
en la que participan más de 50 equipamientos culturales de toda Catalunya.
De esta forma, los teatros Zorrilla, Principal y Blas Infante ofrecerán, en cada función, un
porcentaje de entradas a un precio muy reducido. El programa va dirigido, especialmente, a
colectivos con discapacidades intelectuales y físicas, con problemas sociales derivados de una
enfermedad mental, problemas de drogodependencia, personas sin hogar y colectivos de niños y
adolescentes en situación de riesgo. Además, las personas con discapacidad sensorial y las
asociaciones de enfermedades crónicas, junto con sus familiares y cuidadores, podrán aprovechar
el proyecto con unas condiciones especiales.
Las entidades interesadas deben registrarse en la web www.apropacultura.cat y comprar, entre el
día 25 y 31 de enero, las entradas a precio reducido para los espectáculos que elijan.

http://www.aldia.cat/arts/noticia-programa-dinclusio-social-permet-656-persones-veure-espectacles-sant-cugat-20160120191701.html
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Un programa d'inclusió social permet a 656
persones veure espectacles a Sant Cugat
Títol: Europa Espanya Català
El programa d'inclusió 'Apropa Cultura', que ofereix els espectacles del Teatre-Auditori de Sant
Cugat a col·lectius en risc d'exclusió social a un preu reduït, va beneficiar 656 persones el 2015.
Els espectadors han vingut de poblacions de les demarcacions del Vallès Occidental i Oriental, el
Barcelonès, l'Anoia, el Maresme i el Ripollès, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.
'Apropa Cultura' és una iniciativa que es desenvolupa a tot Catalunya i que ha donat l'oportunitat
que els integrants de més de 950 centres socials hagin acostat la programació cultural de 55
equipaments a aquests col·lectius.

Diari
Dimecres, 20 de gener de 2016
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EL GUITARRISTA ARGENTÍ ACTUA AQUEST DIVENDRES, 22 DE GENER, A PARTIR DE LES 21 HORES

Rolando Saad obre la temporada del
Fortuny amb el ‘Concierto de Aranjuez’
Cinc obres de teatre,
tres òperes, tres
espectacles de dansa,
tres concerts i el cicle
Grans Mestres a Escena
completen l’oferta
REDACCIÓ

El guitarrista argentí Rolando
Saad (Córdoba, Argentina, 1961)
inaugura aquest divendres, 22 de
gener (21 h.), la nova temporada
del Teatre Fortuny amb la interpretació del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo (Sagunt,
Camp de Morvedre, 1901 – Madrid, 1999). Amb el repertori de
peces de Rodrigo, Falla i Bizet,
com ara Carmen o El amor brujo,
Saad presentarà a Reus amb la
col·laboració de la Gran Orquestra Simfònica, el conjunt que
l’acompanya en molts dels seus
concerts.
Cinc obres de teatre, tres òperes, tres espectacles musicals,
tres de dansa, un de familiar i novament el cicle Grans Mestres a
Escena (amb cinc propostes) integren l’oferta del Teatre Fortuny per aquesta temporada, corresponent al primer semestre de
2016.

Aniversari de Camera Musicae
Una altra efemèride musical, en
aquest cas el 10è aniversari de
l’Orquestra Camera Musicae,
permetrà veure el 4 de març al
Fortuny aquest conjunt nascut
al Camp de Tarragona amb un
programa que inclou el Rèquiem
de Fauré i la Simfonia núm. 4 de
Txaikovski. La darrera cita musical de la programació del Consorci passa pel violinista libanès
d’origen armeni, Ara Malikian
(19 d’abril).
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Imatge d’arxiu del guitarrista argentí Rolando Saad, que aquest divendres actuarà al Fortuny. FOTO: DT
Tres òperes de força renom
pujaran a l’escenari del Teatre
Fortuny durant aquest semestre.
La primera serà Carmen , en la
versió flamenca de Salvador Távora (19 de febrer), un muntat-

En l’àmbit teatral
destaca la comèdia
‘Els veïns de dalt’,
de Cesc Gay, els
dies 8 i 9 de març
ge que torna reformulat al Fortuny 20 anys després de la seva
primera representació en aquest
teatre reusenc. Pocs dies després
arribarà Otello, de Giuseppe Verdi, a càrrec de l’Associació d’Amics
de l’Òpera de Sabadell dins el cicle Òpera a Catalunya (23 de fe-

brer). La institució sabadellenca també portarà a Reus Madama Butterfly, de Giacomo Puccini (26 d’abril).

Teatre
El repertori teatral s’iniciarà el
12 de febrer amb La sesión final de
Freud, de Mark St. Germain, dirigida per Tamzin Townsend i
amb Helio Pedregal i Eleazar Ortiz com a intèrprets en una història situada a Londres el dia de
1939 en què la Gran Bretanya declara la guerra a l’Alemanya de
Hitler. La comèdia Els veïns de
dalt, de Cesc Gay, amb Carme Pla,
Jordi Rico, Àgata Roca i Pere Arquillué, portarà a Reus una àcida comèdia que retrata la societat actual i les pors de la vida en
parella a través d’una comunitat
de veïns (8 i 9 de març).
Woody Allen i la seva història
Marits i mullers serà la següent

El Museu de Reus acull avui la primera
edició del Premi d’Art Contemporani
dimecres, a partir de les 12 hores,
la primera edició del Premi d’Art
Contemporani, impulsat per la
Fundació Privada Reddis, on es decidirà el veredicte dels premis.
Els dos guanyadors d’aquests
premis es faran públics el divendres 7 de febrer a partir de les 19
hores coincidint amb la inauguració de l’exposició (19 h). Al concurs s’ha presentat un total de 87

peça teatral de què podrà gaudir
el públic del Fortuny. Es tracta
d’una adaptació realitzada pel
dramaturg Àlex Rigola, el qual
també dirigeix el muntatge en
què participen Andreu Benito,
Joan Carreras, Mònica Glaenzel,
Mar Ulldemolins, Sandra Monclús i Lluís Villanueva (1 d’abril).
El 10 de maig es representarà
Panorama des del pont, una obra
d’Arthur Miller amb direcció de
Georges Lavaudant i amb interpretació d’Eduard Fernández,
Jordi Martínez, Mercè Pons, Marina Salas, Marcel Borràs i Pep
Ambrós. Una coproducció de Teatre Romea i LG Théâtre.
La darrera obra de la temporada serà una coproducció del Teatre Lliure i Taller 75, Ser-ho o no.
Per acabar amb la qüestió jueva,
de Jean-Claude Grumberg, que

També s’ha previst
l’espectacle
familiar ‘Viatge al
centre de la terra’,
el 9 d’abril

EL JURAT DECIDIRÀ EL VEREDICTE A PARTIR DE LES 12 HORES

■ El Museu de Reus acollirà avui

17

artistes catalans. D’aquests, 14
han formaran part de l’exposició, el qual formaran part del catàleg del Premi.
L’objectiu que té la Fundació
Reddis respon a l’impuls de la
creació artística a la ciutat, per
tal de difondre-la i crear una
col·lecció de qualitat i compromís amb aquesta tipologia d’art.
El concurs artístic proposa reflexionar sobre propostes for-

mals que qüestionin elements
objectius o simbòlics de la natura i de l’entorn rural, industrial o
urbà.

Composició del jurat
En aquesta primera edició del
certament es comptarà amb un
equip de jurat destacat en el món
de l’art: el galerista Àlex Nogueras, l’artista Albert Gusi, el director del centre d’Art Lo Pati,

L’A P U N T

Nova edició
d’Apropa Cultura
■ Ahir es va presentar al Teatre

Fortuny la programació dels
teatres Fortuny i Bartrina per al
primer semestre de 2016 al conjunt de les entitats socials que
participen en el programa d’àmbit català Apropa Cultura. Aquest
programa té com a finalitat donar facilitats als col·lectius en risc
d’exclusió perquè puguin accedir als espectacles programats. A Reus són els dos teatres
públics els que col·laboren. Les
persones que formen part
d’aquests col·lectius poden
adreçar-se a les entitats socials
per informa r-se dels avantatges,
així com a les taquilles o al web
www.teatresdereus.cat.

Vicent Fibla, i la crítica d’art Assumpta Rosés. El jurat seleccionarà un parell de guanyadors, els
quals es repartiran un premi de fins
a 8.000 euros –repartits en 5.000
euros pel primer i 3.000 euros
pel segon–.

Un premi únic i original
El Premi d’Art Contemporani de
la Fundació Privada Reddis és
l’únic certament amb aquestes
característiques que està organitzat a la comarca del Baix Camp.
Des de la fundació volen que esdevingui un premi referent en
matèria artística i equiparar-se
al nivell dels premis Biennal d’Art
de Valls–Premi Guash-Coranty
o el Premi Tapiró de Pintura i el
Premi Julio Antonio d’Escultu-

presenta Josep Maria Flotats i
Arnau Puig (31 de maig).
L’art escènica de la dansa sempre té protagonisme en les programacions del Teatre Fortuny.
De fet, la programació del Consorci iniciarà l’oferta de dansa el
29 de març amb una producció
de Gelabert Azzopardi que fusiona el món del futbol amb el de la
dansa. La següent cita per als
amants de la dansa arriba el 16
d’abril amb Aureo , de Dantzaz
Konpainia. El dia 30 d’abril arribarà la 31a edició de la Gala de
Dansa de l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques
de Tarragona. En el marc de la
programació del primer semestre s’ha previst també un espectacle familiar el dia 9 d’abril, Viatge al centre de la terra.
El cicle Grans Mestres a Escena torna una nova temporada al
Teatre Fortuny de la mà del dramaturg i director reusenc Francesc Cerro-Ferran. Serà els dies
el 2 de febrer, l’1 de març, el 5
d’abril, el 3 de maig i el 7 de juny.

ra (Tarragona). La Fundació
Reddis ha volgut promoure la cultura i sempre s’ha definit per tenir un línia estratègica quant a
l’ajut artístic. De fet, el 1999 la
fundació va crear el premi biennal Ceferino Olivé , en memòria
del reusenc. En aquest context
els premis obrien un espai als artistes per potenciar la creació artística d’autors novells.–C. V.

El Premi d’Art
Contemporani vol
impulsar la creació
artística, difusió i
millora en qualitat

http://www.cugat.cat/noticies/societat/116101.htm
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El programa d'integració de persones en risc
d'exclusió 'Apropa cultura' tanca 2015 amb 656
usuaris
Títol: Europa Espanya Català
Autor: Sergio Morales, Alba Triadó
656 persones en risc d'exclusió social han gaudit durant l'any 2015 de la programació del
Teatre-Auditori gràcies al programa 'Apropa Cultura'. És la cinquena vegada que Sant Cugat acull
aquest programa que promou la participació de les entitats de la ciutat que treballen amb
col·lectius amb risc d'exclusió social als principals equipaments culturals de Catalunya.
Del total dels beneficiaris d'aquesta iniciativa, 350 han estat persones amb discapacitat intel·lectual
i 117 amb malaltia mental. 71 dels usuaris han estat infants i joves en risc d'exclusió social i 52
eren dones en aquesta situació. La resta han estat persones amb malalties cròniques (50), gent
gran en situació d'exclusió social (10) i persones en situació de pobresa (6).
Les entitats santcugatenques ASDI, Cooperativa Estel, Taller Jeroni de Moragas, Associació de
Monoparentals de Sant Cugat contra la Violència de Gènere, Oncolliga, Grup Catalònia, Fundació
Privada Sant Medir i l'Ateneu Santcugatenc han gaudit del programa. La iniciativa també es
desenvolupa a Barcelona, Canovelles, Castellar del Vallès, Rubí, Sabadell, Santpedor, Sant Adrià
del Besòs i Terrassa.

http://www.areabadalona.com/noticia/7465_els_teatres_municipals_de_badalona_se_sumen_al_programa__8216apropa_cultura_8217_que
_facilita_l_8217acces_a_espectacles_culturals_a_persones_en_risc_d_8217exclusio_social
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Els teatres municipals de Badalona se sumen al
programa 'Apropa Cultura' que facilita l'accés a
espectacles culturals a persones en risc d'exclusió
social
Títol: Europa Espanya Català
Badalona se suma al programa d'inclusió 'Apropa Cultura' que promou que persones en risc
d'exclusió social puguin gaudir de la cultura a les programacions habituals de teatres, auditoris i
museus a un preu reduït. Actualment en formen part més de 50 equipaments culturals de
Catalunya. En el cas de Badalona, la iniciativa permet oferir un percentatge d'entrades a preus
molt assequibles per als espectacles inclosos en la programació dels tres teatres municipals:
Zorrilla, Principal i Blas Infante.
La regidora de l'Àmbit de Badalona Educadora, Laia Sabater; la regidora de Serveis Socials,
Agnès Rotger; el director de L'Auditori, Joaquim Garrigosa; i la directora dels programa 'Apropa
Cultura', Sonia Gainza, presentaran en roda de premsa aquest dimecres 20 de gener, a les 12.30
hores, al Teatre Zorrilla (accés pel carrer de Sant Miquel, 54) l'acord segons el qual els teatres
municipals d'aquesta ciutat se sumen al programa 'Apropa Cultura'.
Gràcies a aquest programa d'inclusió, la temporada passada, més de 20.000 persones van tenir
l'oportunitat de participar als espectacles i activitats de 55 equipaments culturals de Catalunya.

http://www.llegirencasdincendi.es/2016/01/roger-guasch-el-liceu-es-ara-un-teatre-mes-accessible-equitatiu-i-public/
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Roger Guasch: El Liceu és ara un teatre més
accessible, equitatiu i públic
Títol: Europa Espanya Català
Manel Haro. Barcelona / @manelhc
Després duna mica més de dos anys al capdavant del Liceu, quins són els seus objectius per als
propers anys?
Tenim tres estratègies molt clares. Una és la qualitat artística, un factor que no podem perdre mai
de vista perquè volem ser el pol datracció de lòpera del sud dEuropa. Una altra és la sostenibilitat
econòmica, perquè encara que volem oferir qualitat, també hem de ser eficients, això vol dir
pensar com ens organitzem, què podem oferir o com treballem amb el mecenatge. El tercer vector
és el nostre fonament social, és a dir tenim una tasca de fomentar la cultura en el seu ventall més
ampli, fer de la cultura un ascensor social. La cultura ens pot portar a una societat més equitativa i
solidària, per tant hem dapostar per ella. El Liceu o és social o no serà. A partir daquí construïm
una política de públics molt diversa per arribar al màxim nombre de persones.
Parlant de qualitat, quin lloc ocupa el Liceu en el circuit els grans teatres dòpera dEuropa
actualment?
El Liceu torna a ser un dels teatres més importants a nivell europeu i prova daixò és que
Benvenuto Cellini , una producció conjunta entre lEnglish National Opera de Londres, lÒpera de
Roma i lÒpera Nacional dAmsterdam, ha passat per Barcelona. Hem estat dos anys fent una tasca
de recuperació de la nostra marca; hem inclòs en el nostre equip noms com Christina
Scheppelmann, que és un pal de paller des del punt de vista artístic i que és reconeguda
mundialment; hem fet una renovació de la nostra orquestra, que està donant els seus fruits; i hem
creat un cor que és dels primers dEuropa. Ara podem afrontar projectes més ambiciosos i
col·laborar amb grans teatres com París, Amsterdam, Milà, Munich o Berlín perquè tenim
sostenibilitat econòmica. No només per això, sinó també perquè ve gent de tota Europa a veurens,
com ha passat amb lestrena mundial de Juan Diego Flórez en el rol dEdgardo a Lucia di
Lammermoor .
O sigui que el Liceu està a dalt...
Si em preguntes on està al Liceu en una escala d1 a 20, direm que estem entre l1 i el 10, encara
ens queda feina per fer. No tenim res a envejar de Milà ni París, cada teatre té les seves
característiques, però és obvi que no som el Covent Garden [Royal Opera House] de Londres, que
és un gran líder del qual intentem aprendre tot el que podem.
Els projectes de Christina Scheppelmann topen amb el pressupost del Liceu?
El Liceu, com qualsevol empresa, té un pressupost i una estratègia. El director artístic sempre sha
dajustar a aquest pressupost i a la línea del teatre. Per exemple, si tens un teatre wagnerià, no
pots programar set òperes de Verdi. Econòmicament, hi ha un límit, perquè hem de ser sostenibles
i perquè nosaltres només tenim un 45% daportació pública del nostre pressupost. A Alemanya,
Àustria o Bèlgica laportació pública supera el 90% i en alguns casos arriba gairebé al 100%. Tant
Christina Scheppelmann com jo hem de treballar amb aquest mapa. Hem de saber programar en
funció de les vendes i això implica fer una feina dequip amb tots els altres departaments del Liceu.

I conèixer bé el públic del Liceu...
Exacte, hem de saber quin és el nostre públic, com arribarem a ells o si tindran diners per venir
durant tota la temporada. Per exemple, si volem dirigir-nos als joves, és millor no fer-ho en època
de matrícules universitàries o escolars. Tot això sha de posar sobre la taula, perquè els temps han
canviat, ara el director artístic no pot programar sense tenir en compte tots aquests factors. La
gestió de la cultura no pot ser deficitària. El Liceu vol ser líder en innovació al sud dEuropa, però
després shan de pagar les factures.
Però almenys el Liceu ha sortit de lUCI?
Hem fet una feina espectacular entre tots els membres de la casa reestructurant el Liceu, però
encara hem de cuidar-nos de manera intensiva, perquè hem dafrontar els pagaments als bancs,
posar en el compte de resultats la paga extra que hem de començar a pagar a partir del 2018, a
més de nous acords que hem arribat amb els treballadors. El Liceu té sanejat el compte de
resultats, estem en break even , però tenim unes necessitats econòmiques duns quatre milions
deuros de promig. Ens veurem obligats a renegociar amb els bancs i amb les administracions
públiques perquè aportin el que, per estatuts, els hi tocaria aportar.
En els darrers mesos ha coincidit les protestes dels abonats per laugment de tarifes i les dels
acomodadors per les seves condicions laborals. No és un escenari massa complicat per defensar
la projecció social del Liceu?
Hem abaixat el preu de 894 butaques i hem apujat el de 492, això vol dir que hi ha més gent que
sha vist beneficiada que no pas afectada. També sha de tenir en compte que els abonats abans
tenien vuit òperes i ara tenen onze, amb la diferència de què poden deixar dues. Si deixen
aquestes dues, més els descomptes per fidelització, el preu acaba sent més o menys el mateix
que el que tenien abans amb vuit òperes. Nosaltres teníem una limitació econòmica i hem hagut
de fer un esforç, com lhan fet els treballadors, els bancs i les administracions. Necessàriament els
abonats també havien de fer aquest esforç, especialment perquè alguns potser no pagaven el que
havien de pagar per la seva butaca. Ara el teatre és més públic que abans.
Expliqui-mho.
Pel mateix preu hi havia butaques que eren molt millors unes que altres i això no era just pels
abonats que tenien les pitjors. No podíem abaixar el preu daquestes, així que hem hagut dapujar
les que eren millors. Jo mateix sóc un afectat, jo sóc abonat i tenia dues butaques a lamfiteatre i
ara he hagut de passar al següent pis. Hem fet més equitatiu el teatre, més públic. Si en els
darrers anys shagués gestionat el Liceu des de la política de què la cultura no pot ser deficitària,
potser shauria anat ajustant tot això poc a poc i no shauria arribat al dèficit que vam tenir. No es va
fer per molt motius que vénien de fora, no era un problema de direcció. Si nosaltres no haguéssim
aplicat aquesta política, ara enlloc de demanar quatre milions deuros, hauríem de demanar més. I
no demanant més diners i, per tant, que es puguin dedicar els impostos a educació, sanitat o al
tercer sector ens fa més públics. Entenc que hi hagi individualitats que protestin, però globalment
tenim un teatre més equitatiu i públic.
Llavors significa que amb aquestes noves tarifes, tant dabonats com dentrades puntuals, el Liceu
és més accessible?
Molt més accessible. Hem pogut fer descomptes a famílies, perquè almenys un cop lany puguin
venir a veure una òpera a 25 euros per cap. Els estudiants menors de 29 anys poden seure a
qualsevol part del teatre per 30 euros. Cert que Milà ho ha fet a 20 euros, però és que Milà no té
només un 45% de subvenció pública. Tenim entrades dúltima hora molt bé de preu. Cedim a
Apropa Cultura 2.600 entrades de platea o amfiteatre a un preu mig de 100 euros que deixem
dingressar. El preu dalgunes butaques ha pujat, sí, però són les més centrals. Tenim un teatre
molt més assequible. La resta són interessos particulars que, en el fons, estaven privatitzant el
teatre.
Com?
Molts fan el discurs de què això és un teatre públic perquè volen defensar els seus interessos
particulars. Potser el teatre hauria de ser gratis, però no tenim diners perquè sigui gratis. Seria bo

entregar una factura amb cada compra perquè cada espectador sabés quan costaria realment
cada entrada si no fos per laportació de ladministració pública. La gent sha dadonar que si paga
200 euros per tres òperes i aquestes òperes tenen a 400 persones treballant en directe, alguna
cosa grinyola. Lòpera és una suma de moltes arts i, per tant, hi treballa molta gent. I per si algú ho
posa en dubte, les subvencions que rep el Liceu estan molt ben invertides. Rebem 19 milions
deuros de subvenció i tornem més del 50% en impostos. De cada lloc de treball fix, en creem tres
més daddicionals. Això vol dir una creació duns mil llocs de treball addicionals. Segons un estudi
de la Cambra de Comerç al desembre de 2013, creàvem un producte interior brut a Barcelona de
128 milions deuros. És cert que això que generem en un any és gairebé el mateix que genera el
circuit de Montmeló en una setmana, però som el teatre que aporta un 10% de públic a la ciutat.
Estem invertint bé els diners públics.
El Liceu guanya cada any uns mil abonats però també en perd mil. Això vol dir que les estratègies
de fidelització no funcionen?
Aquestes dades són certes, però cal tenir en compte que veníem duna època en què es va passar
de 25.000 abonaments a 15.500 i ara ja estem en més de 16.000, per tant, no només hem parat la
baixada, sinó que ara la diferència és positiva. Amb tots aquests canvis de tarifes que alguns
utilitzaven per anunciar el gran desgavell o lapocalipsi, hem tingut les mateixes baixes que la
temporada anterior. La gent, per tant, ha entès aquests canvis i no ha fet el soroll, respectable i
lícit, que sí han fet els que es consideraven afectats.
El Liceu bloqueja les butaques més econòmiques per assegurar-se vendre les butaques més
cares?
Quan vam fer el Don Pasquale , vam tenir un problema logístic significatiu i els cossos de
seguretat ens van aconsellar reduir laforament i vam haver de tancar les plantes altes. Això va
generar algunes queixes. Jo també em podria queixar de la gent que compra lentrada de 9 euros i
després intenta baixar a platea. Si el teatre està buit i es poden canviar, no em queixo, millor per a
ells, ho veuran millor. Però bloquejar les butaques per garantir vendes daltres localitats no ho hem
fet mai. Ara bé, haig de dir que això ho fan a Amsterdam i a París, modulen el preu de lentrada i
això arribarà a la nostra cultura. Amb els avions passa, quan més tapropes a la data de sortida del
vol, més car és el bitllet.
Entenc...
Som transparents: per exemple, hem tingut canvis amb l Otello , però que ningú es pensi que fem
aquests canvis perquè ens surten més econòmics, sinó perquè no tenim tots els cantants del món
esperant-nos i hem de reaccionar. Hem de pensar en positiu i celebrar, per exemple, que amb
algunes òperes estarem als cinemes. Signarem amb cantants que ja consideren el Liceu com un
dels primers teatres dEuropa i que ens truquen per venir. Això és una bona feina del Liceu durant
dos anys, en la qual han col·laborat bancs, administracions, col·lectius i abonats.
Abans parlava del ingressos que genera el Liceu a Barcelona. Considera que amb la nova
alcaldessa Ada Colau, lajuntament li ha donat lesquena al Liceu? Ho pregunto, sobretot, per la
renúncia del consistori a tenir una llotja reservada.
Quan la gent no té tota la informació pot prendre decisions que són incorrectes. Existeix el tòpic
dassociar el Liceu a elitisme, quan aquí la gent també ve en texans. El Liceu és una institució que
neix de la societat, dacord que amb el suport de lempresariat, però no neix del poder. Som una
institució que crea mil llocs de treball, que genera el PIB que genera, que és una referència de la
Barcelona cultural, que és admirada per molts directors descenes i cantants... Això és el més
important. Mica en mica, quan vegin tot el projecte social que estem fent, que trepitgem territori,
que col·laborem al barri amb els Casal dels Infants o amb el Pare Manel, sadonaran que el Liceu
és una peça fonamental. Nosaltres podem agafar el telèfon i parlar directament amb el director del
Covent Garden i ell parla amb el Primer Ministre, té un networking bestial. Posem Barcelona al
món. I Barcelona és una ciutat feta per a la gent. Aquí vénen investigadors, activistes, empresaris,
turistes... El Liceu forma part daquesta Barcelona. Hem de trencar moltes estructures mentals que
no aporten res. Crec que és bo que lAjuntament hi participi i estic segur que poc a poc tot això
sanirà posant al seu lloc.

Creu que els catalans en general i els barcelonins en particular senten realment el Liceu com un
teatre que els hi pertany?
El Liceu és de la gent. Uns en fan ús i altres el senten seu. És molt maco quan algú entra per
primer cop al Liceu i el primer que fa és fotografiar-se a lescala. Vol immortalitzar la seva estada al
Liceu. Quan la gent va al Liceu, ho comparteix a la feina, per exemple. Un no diu sempre als
companys que va al cinema, però sí que ho fa quan va al Liceu. Hi ha un glamour especial.
Tracten el Liceu de forma diferent. La crisi ens ha fet mal a tots, però hem de reforçar aquest
sentiment de pertinença i és el que estem fent en el territori amb el programa Liceu a la Fresca.
Hem de portar el Liceu a tot el territori català, perquè forma part del nostre projecte social.
La gent jove és ara més receptiva a lòpera que abans?
Del Benvenuto Cellini vam vendre unes 12.000 entrades, gairebé la meitat de les quals eren
dabonament. Les altres 6.000 les hem hagut de sortir a vendre i daquestes, un 54% van anar a
parar a persones de menys de 35 anys. Ens poden criticar que hem banalitzat lòpera de Berlioz,
però ningú ens podrà criticar que hem portat més de 3.000 persones de menys de 35 anys, alguns
dels quals han trepitjat el Liceu per primera vegada.

