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1. presentació



1.1. què és apropa cultura?

Apropa Cultura és un programa que uneix programadors 
culturals (equipaments culturals i festivals) amb les 
entitats del sector social per fer la cultura accessible. 
Connectem les entitats socials amb els teatres, auditoris, 
museus, espais singulars i festivals d’arreu de Catalunya.  

Som una iniciativa de lleure cultural inclusiu per a les 
entitats socials des dels equipaments culturals. Col·laborem 
amb entitats socials que treballen amb persones amb 
discapacitat o en situació de vulnerabilitat, tant en àmbits 
preventius com d’intervenció directa. Els unim als 
equipaments culturals amb vocació de compromís social. 
Els acompanyem en el procés de convertir la cultura en un 
fet habitual i rellevant també per a les persones en situació 
més vulnerable.  
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principals característiques

Tots i totes 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 Apropa Cultura més persones tenen l’oportunitat de 
viure la cultura i fomentar una font de felicitat molt 
necessària.  

• Programació cultural: 

• Espectacles de la programació habitual de teatres, 
festivals i auditoris. 

• Visites i tallers al voltant de les col·leccions i 
exposicions de museus i espais singulars. 
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 siguin un èxit: periòdicament 
organitzem sessions de presentació de la programació 
que s’ofereix als centres socials de cada municipi.  

• Organitzem formacions artístiques, Educa amb l’Art, 
adreçades a professionals de l’acció social i educativa. Al 
web proporcionem recursos pedagògics en xarxa per  
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.  

• Ens adeqüem a les necessitats i circumstàncies del 
moment: a partir del confinament i la situació del 
Covid-19 hem promogut activitats online i en streaming. 

• Creem projectes artístics a mida de la mà dels 
programadors culturals que procurin la participació de 
les persones en situació de vulnerabilitat.  
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1.2. a qui ens adrecem?

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, persones migrades i refugiades (programes 
d’acollida i d’inclusió social), infància i adolescència 
(CRAES i centres oberts), addicions, sense llar, dones 
(violència de gènere i risc d’exclusió), Trastorn de 
l’Espectre Autista, col·lectiu LGTBI. Tots aquests 
col·lectius poden gaudir de la Tarifa Apropa de 0 a 3€.  

També donem servei a entitats de discapacitat sensorial, 
centres especials de treball, associacions de malalties 
cròniques, associacions de pares i familiars lligades a 
síndromes o malalties i habitatges amb serveis de gent 
gran. Aquestes tenen opció a una tarifa que anomenem 
Tarifa Reduïda que oscil·la entre els 0 i 10€. Si hi ha més 
acompanyants que usuaris també es relaciona amb aquest 
tipus de tarifa. 

      
  
 

Grup de l’Associació Diàlegs de Dona visitant el Park Güell.

Una sessió del Matí d’orquestra al Teatre Auditori de Granollers amb el 
musicoterapeuta Mateu Aragay
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1.3. la coordinació de l’oficina central

Difusió del programa  

• Durant l’any, busquem la incorporació de la programació 
cultural de nous equipaments culturals i ajuntaments. 
En el procés d’adhesió, establim relacions sostenibles 
amb la direcció, gerència, regidoria o alcaldia. Realitzem 
formacions específiques adreçades al personal de 
l’equipament per tal de donar el millor servei possible. 
Realitzem de forma continuada l’acompanyament per 
potenciar i desenvolupar el programa a cada espai. 

• Gestionem la base de dades de 2.459 centres socials de 
205 municipis i treballem per ampliar aquest nombre. 
Treballem amb federacions, agrupacions, entitats i 
diputacions 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 l’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.  

• Tot i la situació ocasionada per la pandèmia, durant el 
2020 s’han sol·licitat més de 30.000 experiències 
culturals als equipaments culturals adherits a la xarxa 
Apropa Cultura.  

• Organitzem sessions de presentació de la programació 
als diferents municipis per tal de donar a conèixer totes 
les propostes culturals als centres socials i ajudar-los a 
fer la millor tria. Aquestes presentacions tenen format 
presencial i, a partir del 2020, les hem organitzat en 
modalitat online per adoptar les mesures de seguretat 
sanitàries recomanades per les autoritats.  

• Vetllem per tal que els equipaments culturals ofereixin 
com a mínim el 2% de la seva programació habitual a 
col·lectius en situació de vulnerabilitat. Oferim un servei 
de suport als més de 130 equipaments culturals en 
l’àmbit de gestió així com també a nivell informàtic i de 
continguts. 

• Assessorem als equipaments culturals per tal d’adaptar 
les seves activitats a les necessitats de cada col·lectiu.
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1.3. la coordinació de l’oficina central

Formació 

• Dissenyem i organitzem el curs Educa amb l’Art, 
formacions adreçades a professionals de l’acció social i 
educativa. L’objectiu és descobrir com utilitzar les arts 
perquè puguin ajudar-los en la seva feina del dia a dia. 
Cada sessió es dissenya amb el Servei Educatiu de 
l’equipament cultural on s’organitza. Apropa Cultura 
s’encarrega de la difusió i inscripcions dels i les 
assistents. Cada sessió és enregistrada i editada en vídeo 
i publicada per a ser consultada obertament. A més, 
s’elabora un dossier pedagògic de cada formació.  

• Realitzem Jornades d’Accessibilitat i Diversitat 
adreçades a professionals que treballen en equipaments 
culturals. 

• Realitzem formacions de Discapacitat i Salut Mental als 
equipaments de la xarxa. 

• Oferim formacions d’introducció a la diversitat als nous 
equipaments escènics que s’adhereixen a la xarxa.   

• Sota demanda, oferim 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.

• Durant el confinament, vam crear el cicle de xerrades 
Donar raons per a l’esperança. Trobades virtuals entre 
equipaments culturals i entitats socials per tal de 
conèixer les seves necessitats, situació durant el 
confinament i com la cultura les pot ajudar i acompanyar 
en la seva important tasca amb les persones en situació 
de vulnerabilitat

Una de les sessions del cicle de xerrades Donar raons per l’esperança.

Formació de dansa amb Vero Cendoya al Mercat de les Flors

Formació de dansa amb Vero Cendoya al Mercat de les Flors
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1.3. la coordinació de l’oficina central

Coordinació de projectes artístics 

• Des de la seva creació l’any 2014, coordinem el Cor 
Apropa Cultura format per més de 50 professionals de 
l’acció social i educativa.  

• Des del 2012, gestionem l’activitat Un matí d’orquestra a 
L’Auditori adreçada a persones amb discapacitat 
intel·lectual i Alzheimer i altres demències.  

• Co-dissenyem el cicle de concerts La Banda ens Apropa, 
des del 2018, amb la voluntat d’oferir música de qualitat 
en directe per a persones adultes en horari de matins 
entre setmana.  

• En col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, el Museu Picasso i el CCCB hem creat el 
projecte El Museu va de visita, visites i activitats 
participatives que tenen lloc a residències de gent gran 
per apropar l’art a les persones més aïllades durant la 
pandèmia.  

• Amb l’objectiu de reconèixer el treball dels i de les 
professionals de l’acció social durant la pandèmia, es va 
crear el programa Museus agraïts amb l’Ajuntament de 
Barcelona, per tal que aquestes persones poguessin 
trobar espais i moments de tranquil·litat i creativitat a 
museus mitjançant una visita gratuïta. 

• A finals del 2020 s’engega el projecte musical Ritmes en 
companyia: tallers de musicoteràpia impartits a centres 
residencials de Salut Mental per aixecar els ànims i 
fomentar la cohesió de grup.  

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. També ens permet 
conèixer la realitat i objectius dels diferents col·lectius 
socials.  

El CCCB, un dels museus que va participar de la iniciativa Museus Agraïts.

10



1.4. una breu 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 grups socials de 
poder 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 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 desembre de 2020 està 
formada per més de 130 teatres, auditoris, festivals i 
museus a 41 municipis.

A finals de l’any 2020 presentem l’expansió territorial 
d‘Apropa Cultura a les Illes Balears. Durant aquest any hem 
estat treballant perquè el programa arribi a les illes de la mà 
del Consell de Mallorca i la Fundació La Caixa. A partir del 
2021 els equipaments culturals de Palma de Mallorca 
oferiran la seva programació a entitats i centres socials. 

El presentador Xavier Graset inaugurant la Trobada Apropa Cultura 2020 a 
CaixaForum Barcelona. 
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1.5. equip apropa i coordinadors/es

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, que 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, direcció  
Claudia Torner, coordinació de projectes  
Alejandra Blanco/Mariona Galter, comunicació  
Ignasi Cobo, administració  
Mari Àngels Riu, freelance difusió a territori  
Maria Cinta Bosch, freelance màrqueting  
Empresa “Còsmica”, col·laboració en premsa i xarxes 
socials 
Catherine Clancy , Oriol Casals, Pilar Planavila i Mateu 
Aragay, musicoterapeutes dels tallers Un matí d’orquestra 
Giuseppe Pulice i Oliver Barandun, col·laboració en els 
tallers de música a L’Auditori.  
Maria del Mar Matas, coordinació d’Apropa Cultura a les 
Illes Balears

Equip Apropa Cultura als equipaments culturals 

Apropa Cultura és el treball conjunt entre els diversos 
programadors culturals. La coordinació es duu a terme des 
de L’Auditori amb la col·laboració de les responsables de 
cada equipament.  

Amb el suport de les administracions públiques 

Involucrades 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 Treball d’Afers 
socials i Família i Departament de Cultura)  
L’Ajuntament de Barcelona (Àrea de Drets Socials, IMPD 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 i fan possible una important 
aportació en espècies posant a l’abast places d’espectacles 
d’aquests equipaments a 3€. 

A més, el programa Apropa Cultura compta amb la 
col·laboració de la Fundació “la Caixa” des de l’any 2013. 
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1.5. equip apropa i coordinadors/es

Llistat de coordinadores i coordinadors Apropa Cultura als 
equipaments 

Adrià Fornés, Aina Baig Caamaño, Alba Galan, Alba Marsol, 
Alba Moreno, Albert Batlles, Albert Galindo, Albert Martí 
Panadès, Albert Minguillon, Àlex Culleré, Alexandra Mateu, 
Alicia Gorina, Amaranta Gibert, Ana Grande, Anabel Campos 
Sorroche, Anabel Rodríguez, Àngels Rodon, Anna Bonastre, 
Anna Faura, Anna Lleó, Anna Rosa Teruel, Anna Verdaguer, 
Annabel Catalán, Ariadna Pons, Ariadna Cruz, Aurèlia 
Sebastià, Axel González, Bàrbara Roig, Blanca Pascual, 
Carme Goy, Carmen Ecequiel, Celia Martí, Cristina De 
Anciola, Cristina Diaz, Cristina Gonzàlez Alsina, Cristina 
López, David Rocasalbas, David Santamaria, Eduard Ribera, 
Elena Garces i Lluís Cantón, Elena González, Elena 
Rodríguez Lozano, Eli Torrejón, Elisabet Cercós, Elisabeth 
Linero, Erik Newton, Ester Navarro, Eugenia Portet, Eulàlia 
Vilardell, Eva Chaparro, Eva Coll, Eva Pascual, Eva Reina, Eva 
Reina, Francesc Rosell Farré, Gabi Cujo, Gabriel Sicília, 
Gemma Bonet, Gemma Puig, Glòria Pi, Griselda Aixelà, 
Helena Coma, Helena Redondo, Heribert Masana i Soler, 
Ignasi Orta, Iolanda Vicent Azcona, Irene Calvís, Iris Farré, 
Jaume Palmés, Joan Andreu, Joan Garcimartin, Joan 
Mompart, Joan Mompart, Joan Oliveras Pi, Joana Mauri, 
Jordi Marí de la Torre, Jordi Sànchez Tomàs, Josep Lluís 
Marcè, Marcè Carol, Josep Sànchez, Laia Pérez, Laura 
Fernàndez,

 
Laura Moreno, Laura Sabatés Monguillot, Lluïsa Fuentes, 
Marçal Fontova, Margarita Galceran Solanes, Maria Alcover, 
Maria Àngels Buisac, Maria José Lòpez, Maria Oria, Maria 
Roura, Maribel Tost, Mario Ferrer, Mariona Prunera, Marta 
Guzman, Mercè Soler, Meritxell Llorca, Meritxell Serveto, 
Miquel Angel Iglesias, Mireia Manén Calvet, Miriam 
Montraveta, Moha Jaiteh, Mònica Valls Huguet, Montse 
Barniol, Montse Filló, Montse García, Montse Sabadell, 
Montserrat Mallol, Natàlia Sànchez, Nerea Cudinach, Noelia 
Lanza, Núria Figueras, Núria Guerrera, Núria Juan Munsi, 
Marta Bisbal , Núria López, Ona Campillo, Paola Boronat, 
Pep Angerri i Auberni, Pepa Ferruz, Pere Puig, Pol Soler, 
Prudència Peula, Rafel Sànchez, Ramon Ferrer, Ramon 
Ferrer i Sara Lladó, Ramon Giné, Raul Hernández, Robert 
Canela, Robert Molina, Roger Fernández Cifuentes, Rosa 
Beltran, Rosa Eva Campo, Rosa Forns, Rosa Gil, Rosa Ribot, 
Roser Bosch, Roser Sanjuan, Roser Servalls, Samanta 
Castilla, Sandra Galindo, Sara Lladó, Sara Martín, Sara Via, 
Sheila Lozano, Sílvia Bayarri, Silvia Emilio, Sònia Carbó 
Baiges, Sonia Lopez, Susana Mateo, Teresa Garcia, Teresa 
Macià, Teresa Sala, Tina Comadevall, Toni Aliaga, Tracy 
Sirés, Trinidad Pelayo, Valérie Bonnotte, Vanesa Rojas, 
Vanessa Gatell, Verónica Gómez, Xavier Burgos, Xavier 
Campón, Xavier Llabot, Xesco Forn i Béjar, Yolanda 
Fontanillas Hoyo.
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2. som apropa



2.1. equipaments culturals i festivals de Catalunya 

BADALONA 

Teatre Principal, Teatre Zorrilla i Auditori Municipal 

BALAGUER 

Teatre Municipal de Balaguer 

BANYOLES 

Auditori Ateneu de Banyoles, Factoria d’arts escèniques de 
Banyoles, Teatre Municipal de Banyoles 

BARCELONA 

Basílica de la Sagrada Família, CaixaForum Barcelona, 
Castell de Montjuïc, Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), CosmoCaixa, Festival Cruïlla, El Born 
Centre de Cultura i Memòria, Estadi Olímpic de Montjuïc, 
Fundació Antoni Tàpies, Fundació Joan Miró, Gran Teatre 
del Liceu, Jardí Botànic, Festival Jardins de Pedralbes, 
JONC,  La Villarroel, L'Auditori, Los Tarantos, Mercat de les 
Flors, Monestir de Pedralbes, Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA), Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona, Museu de la Música, Museu del Disseny 
Barcelona, Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), Museu 
d'Història de Catalunya, Museu Etnològic i de Cultures del 
Món – Montcada i Parc de Montjuïc, Museu Frederic Marès, 
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu Olímpic i de 
l’Esport, Museu Picasso, Palau de la Música Catalana, Palau 
Sant Jordi, Parc d'atraccions Tibidabo, Park Güell,

Festival Primavera Sound, Refugi 307, Sala Jamboree, Sala 
Montjuïc (Cinema a la fresca), Sant Jordi Club, SAT! Teatre, 
Teatre Condal, Teatre Goya, Teatre Lliure de Gràcia i de 
Montjuïc, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Romea, The 
Project, Zoo de Barcelona. 

BLANES 

Teatre de Blanes 

CANOVELLES 

Auditori Can Palots 

CASTELLDELFELS 

Teatre Plaza Castelldefels 

CERVERA  

Gran Teatre de La Passió de Cervera, Auditori Municipal de 
Cervera, Paranimf de la Universitat de Cervera 

ESPARREGUERA 

Teatre de la Passió d’Esparreguera 

ESPLUGA DEL FRANCOLÍ 

Museu de la Vida Rural 

FIGUERES 

Museu del Joguet de Catalunya, Auditori Convent dels 
Caputxins, Festival Int. Del Circ l’Elefant d’Or, La Cate, Teatre 
el Jardí
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2.1. equipaments culturals i festivals de Catalunya 

GIRONA i SALT 

Auditori de Girona, Teatre Municipal de Girona, Centre 
Cultural la Mercè, Sala la Planeta, Teatre de Salt, Temporada 
Alta, CaixaForum, Gran Circ de Nadal, Festival Strenes 

GRANOLLERS 

Teatre Auditori de Granollers, Roca Umbert FA, Llevant 
Teatre, Casa de Cultura Sant Francesc 

IGUALADA 

Teatre Municipal l'Ateneu d’Igualada 

JUNEDA 

Teatre Foment de Juneda 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Auditori Barradas, Teatre Joventut 

LLEIDA 

Auditori Municipal Enric Granados, Teatre Municipal de 
l’Escorxador, CaixaForum, Centre d’Art la Panera, Teatre La 
Llotja, Orquestra Julià Carbonell 

LLORET DE MAR 

Teatre de Lloret de Mar 

MANRESA 

Kursaal, Fira Mediterrània 

MATARÓ 

Teatre Monumental, Can Gassol (Centre de Creació d’Arts 
Escèniques) 

OLOT 

Teatre Principal, Sala el Torín, Museus d’Olot. 

PALAMÓS 

Teatre la Gorga de Palamós. 

REUS 

Teatre Bartrina, Teatre Fortuny 

RIBES DE FRESER 

Cinema Catalunya de Ribes de Freser, Festival Gollut 

ROSES 

Festival Sons del Món 

SABADELL 

Teatre Principal, Teatre La Faràndula, LaSala Miguel 
Hernández i l’Estruch 

SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Teatre-Auditori Sant Cugat  

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

Guíxols Arena, Teatre Auditori Mpal Narcís Masferrer
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2.1. equipaments culturals i festivals de Catalunya 

LA SEU D’URGELL 

Sala de Cultura Sant Domènec 

SOLSONA 

Teatre Comarcal de Solsona 

TARRAGONA 

CaixaForum, Teatre Tarragona, Auditori de la Diputació de 
Tarragona, Teatre Metropol, Auditori de la Diputació de 
Tarragona. 

TÀRREGA 

Espai MerCAT, Teatre Ateneu. Fira de Tàrrega 

TERRASSA 

Centre Cultural Terrassa, Teatre Principal, Teatre Alegria i 
Auditori Municipal de Terrassa 

TORROELLA DE MONTGRÍ 

Espai Ter i Festival de Torroella de Montgrí 

VALLS 

Teatre Principal, Centre Cultural 

El VENDRELL 

Teatre Àngel Guimerà, Auditori Pau Casals, Auditori de 
l’Escola Mpal. Pau Casals.

VIC 

L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona 

VILADECANS 

Atrium Viladecans 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

Teatre Municipal Cal Bolet, Auditori Municipal, VINSEUM 
Museu de les Cultures del Vi. 

VILANOVA i LA GELTRÚ 

Teatre Principal, Auditori Eduard Toldrà, Museu del 
Ferrocarril
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2.2. apropa cultura aterra a les Illes Balears

Aquest 2020 Apropa Cultura arriba a les Illes Balears fruit de 
l’esforç conjunt d'iniciatives públiques i privades, al cap i a la 
fi, fruit de la tenacitat i la il·lusió de persones. Una suma de 
persones que creuen en el dret universal d’accés a la cultura 
i en la plena inclusió. Amb el suport de Fundació “la Caixa”, 
el Departament de Cultura del Consell de Mallorca i 
l’Ajuntament de Palma per continuar teixint una xarxa de 
programadors culturals i centres i entitats socials que estan 
convençuts que les arts ens milloren com a persones i com 
a societat.  

Tots els centres i entitats socials de Balears que treballen 
amb persones en situació de vulnerabilitat que ho desitgin 
ja se poden enregistrar de manera gratuïta al programa 
APROPA a través del portal web www.apropacultura.cat i 
començar a gaudir de l’experiència amb nombrosos 
recursos de formació per als educadors, així com estar al 
corrent de tota l’oferta cultural (espectacles de teatre, 
concerts, visites guiades, tallers...) a preu reduït que els 
equipament adherits posaran a la seva disposició.  

Ja hem començat a treballar amb equipaments culturals de 
referència a Mallorca que incorporaran progressivament la 
seva programació al programa Apropa: Teatre Principal de 
Palma, CaixaFòrum Palma, Es Baluard Museu d’Art 
Modern i Contemporani, Fundació Mallorca Literària, 
Teatres Municipals de Palma, Casal Solleric, Can 
Balaguer, Museu de Mallorca, Museu Marítim i Museu 
Krekovic. Està previst fer la presentació de la primera 
programació a finals del primer trimestre de 2021.  
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2.3. noves adhesions 2020

19



2.4. entitats, centres i serveis socials registrats

BARCELONA 1.963

Barcelona 945

L'Hospitalet de Llobregat 99

Badalona 60

Sabadell 53

Terrassa 46

Mataró 41

Manresa 38

Vic 38

Granollers 32

Sant Cugat del Vallès 32

Santa Coloma de Gramenet 31

Vilanova i la Geltrú 27

Sant Boi de Llobregat 25

Castelldefels 23

Vilafranca del Penedès 23

Prat de Llobregat 20

Sant Adrià de Besòs 19

Igualada 18

Cerdanyola del Vallès 17

Cornellà de Llobregat 17

Sant Feliu de Llobregat 15

Montcada i Reixac 11

Viladecans 11

Martorell 10

Sant Just Desvern 10

Molins de Rei 9

Esplugues de Llobregat 8

Mollet del Vallès 8

Sant Pere de Ribes 8

Rubí 7

Sant Joan Despí 7

Sant Vicenç dels Horts 7

Alella 6

Berga 6

Garriga 6

Gavà 6

Manlleu 6

Masnou 6

Sant Andreu de la Barca 6

Argentona 5

Canet de Mar 5

Llinars del Vallès 5

Parets del Vallès 5

Pineda de Mar 5

Ripollet 5

Sant Quirze del Vallès 5

Badia del Vallès 4

Calella 4

Cardedeu 4

Franqueses del Vallès 4

Montgat 4

Palafolls 4

Sant Esteve Sesrovires 4

Santa Eulàlia de Ronçana 4

Santpedor 4

Sitges 4

Vilassar de Dalt 4

Abrera 3

Canovelles 3
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2.4. entitats, centres i serveis socials registrats

Cardona 3

Castellar del Vallès 3

Castellví de Rosanes 3

Esparreguera 3

Malgrat de Mar 3

Montmeló 3

Montornès del Vallès 3

Olesa de Montserrat 3

Palau-solità i Plegamans 3

Roca del Vallès 3

Sant Fost de Campsentelles 3

Sant Sadurní d'Anoia 3

Tordera 3

Barberà del Vallès 2

Centelles 2

Cercs 2

Corbera de Llobregat 2

El Masnou 2

Llagosta 2

Pallejà 2

Palma de Cervelló 2

Piera 2

Premià de Mar 2

San Feliu del Llobregat 2

Sant Andreu de Llavaneres 2

Sant Salvador de Guardiola 2

Súria 2

Taradell 2

Teià 2

Vilanova del Camí 2

Vilanova del Vallès 2

Ametlla del Vallès 1

Arenys de Mar 1

Avià 1

Avinyó 1

Bagà 1

Balenyà 1

Balsareny 1

Begues 1

Calldetenes 1

Castellgalí 1

Castellterçol 1

Collbató 1

Dosrius 1

Font-rubí 1

Gironella 1

Gualba 1

Gurb 1

Lliçà d'Amunt 1

Lliçà de Vall 1

Masquefa 1

Moià 1

Monistrol de Montserrat 1

Papiol 1

Polinyà 1

Pont de Vilomara i Rocafort 1

Prats de Lluçanès 1

Sallent 1

Sant Antoni de Vilamajor 1

Sant Celoni 1
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2.4. entitats, centres i serveis socials registrats

Sant Climent de Llobregat 1

Sant Feliu de Codines 1

Sant Hipòlit de Voltregà 1

Sant Joan de Vilatorrada 1

Sant Julià de Vilatorta 1

Sant Pere de Riudebitlles 1

Sant Pere de Vilamajor 1

Sant Pol de Mar 1

Santa Coloma de Cervelló 1

Santa Margarida de Montbui 1

Santa Maria de Palautordera 1

Sentmenat 1

Tiana 1

Torre de Claramunt 1

Torrelles de Llobregat 1

Viladecavalls 1

Vilobí del Penedès 1

GIRONA 242

Girona 104

Olot 22

Figueres 20

Salt 18

Banyoles 12

Blanes 7

Ripoll 6

Sant Feliu de Guíxols 5

Sant Gregori 5

Lloret de Mar 4

Palamós 4

Palafrugell 3

Torroella de Montgrí 3

Alp 2

Besalú 2

Bisbal d'Empordà 2

Caldes de Malavella 2

Castell-Platja d'Aro 2

Celrà 2

Santa Pau 2

Sarrià de Ter 2

Arbúcies 1

Campdevànol 1

Cassà de la Selva 1

Porqueres 1

Puigcerdà 1

Quart 1

Ribes de Freser 1

Riudellots de la Selva 1

Santa Coloma de Farners 1

Serinyà 1

Sils 1

Viladrau 1
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2.4. entitats, centres i serveis socials registrats

LLEIDA 131

Lleida 75

Tàrrega 10

Balaguer 9

Cervera 8

Juneda 7

Mollerussa 5

Solsona 5

Almacelles 3

Seu d'Urgell 3

Agramunt 1

Bell-lloc d'Urgell 1

Fuliola 1

Ivars d'Urgell 1

Oliana 1

Sort 1

TARRAGONA 128

Reus 44

Tarragona 36

El Vendrell 11

Tortosa 8

Valls 8

Vila-seca 3

Amposta 2

Montblanc 2

Torredembarra 2

Albinyana 1

Calafell 1

Falset 1

Móra d'Ebre 1

Móra la Nova 1

Pallaresos 1

Roda de Barà 1

Roquetes 1

Salou 1

Sant Carles de la Ràpita 1

Santa Coloma de Queralt 1

Ulldecona 1
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2.4. entitats, centres i serveis socials registrats

Volum de centres per província

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

Col·lectiu principal Núm. centres

Infància i Joventut 546

Discapacitat intel·lectual 475

Gent gran 400

Salut mental 293

Migració i Persones refugiades 164

Discapacitat física 147

Dones 128

Pobresa 77

Addiccions 58

Sense llar 44

Malalties cròniques 40

Alzheimer i altres demències 35

Persones privades de llibertat 23

Exclusió social 16

Discapacitat visual 14

Trastorn de l'Espectre Autista 6

Discapacitat auditiva 2

LGTBI 1

TOTAL GENERAL 2.469
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2.5. missió, valors i línies d’actuació

Missió 

Oferir una plataforma col·laboradora que facilita la sinergia 
entre els programadors culturals i entitats socials per 
promoure la inclusió i transformació social a partir de la 
cultura. 

Visió 

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

Valors 

• Dignitat vs. 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.  

Línies d’actuació 

• Fomentar l’accessibilitat a les persones usuàries 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 al web.

> Formacions en accessibilitat i inclusió adreçades a 
educadors/res de museus. 
> Difusió d’Apropa Cultura a les trobades del tercer sector 
i congressos.  

• Fomentar les arts i la cultura en el dia a dia de les 
entitats socials. 
> Formacions artístiques presencials per a educadors/res 
/ recursos pràctics en xarxa / Cor Apropa Cultura 
d’educadors/res socials / Avantatges per a educadors /
res. 

• Sensibilitzar els i les ciutadanes envers 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. 
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3. experiències culturals



3.1. espectacles i projeccions

• Des del 2006, entitats socials gaudeixen dels espectacles 
de la programació habitual de teatres, auditoris, centres 
culturals i festivals.  

• Actualment, són més de 100 els programadors que 
ofereixen la seva programació a les persones usuàries 
d’Apropa Cultura.  

• Enguany hi ha hagut una davallada en l’assistència a 
espectacles degut a la pandèmia del Covid-19. S’han 
fomentat les experiències culturals virtuals que els 
equipaments oferien a les diferents plataformes. 

3.2. exposicions i espais singulars

• Des del 2013, els museus i espais singulars ofereixen la 
seva programació als centres socials a través d’Apropa 
Cultura.  

• Formen part de la xarxa 26 museus i espais singulars de 
la província de Barcelona, 4 de Girona, 2 de Tarragona i 
2 de Lleida. 

• Enguany hi ha hagut una davallada en l’assistència a 
museus degut a la pandèmia del Covid-19. S’han 
fomentat les experiències culturals virtuals que els 
equipaments oferien a les diferents plataformes
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3.3. assistència 2020 de centres i serveis socials a 
equipaments culturals de Catalunya

Degut a la pandèmia del Covid-19, el confinament i les 
mesures de seguretat preventives, els equipaments 
culturals van haver de tancar les seves portes i restringir la 
quantitat de públic. Aquest fet es veu reflectit en la 
davallada d’un 61,26% d’assistència durant el 2020 dels 
grups Apropa Cultura. Durant tot l’any s’han fomentat les 
experiències culturals virtuals que els equipaments oferien a 
les diferents plataformes. 

Les xifres reflectides són des de l’1 de gener al 15 de març, i 
del 15 de juny al 31 de desembre. En el moment del 
tancament d’aquesta memòria trobem que algunes de les 
dades no han estat del tot actualitzades, hi ha canvis, 
anul·lacions i reemborsaments pendents que els equips han 
de gestionar properament. Però les dades ofereixen una 
visió prou clara i encertada de l’afectació en l’oci cultural de 
les entitats socials que ha causat la pandèmia. 

A continuació, les gràfiques del 2020 en comparativa amb 
les del 2019:
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3.3. assistència 2020 de centres i serveis socials a 
equipaments culturals de Catalunya

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Programador Tarifa 
Apropa

Tarifa 
Apropa

Tarifa 
reduïda

Tarifa 
reduïda

Total  
assistència

Total  
assistència

L'Auditori 6.787 3.017 820 289 7.607 3.313
Basílica de la Sagrada Família 4.089 766 491 107 4.580 1.535
Grup Focus 2.710 1.391 599 144 3.309 1.411
Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona

2.613 1.342 118 69 2.731 1.255
CaixaForum Barcelona 2.498 667 28 2.526 970
Zoo de Barcelona 2.481 888 2.481 932
Gran Teatre del Liceu 2.322 1.034 313 221 2.635 888
Teatre Nacional de Catalunya 1.697 510 309 42 2.006 873
Museu Nacional d'Art de Catalunya 1.548 451 133 33 1.681 772
Teatre Lliure 1.337 912 56 20 1.393 667
Kursaal - Espai d'arts escèniques 
Manresa

1.323 225 28 8 1.351 586
Palau de la Música Catalana 1.308 800 348 170 1.656 552
CosmoCaixa 1.227 475 65 1.292 538
Park Güell 1.147 766 50 6 1.197 484
Museu Etnològic i de Cultures del Món 1.142 357 119 41 1.261 433
Teatre-Auditori Sant Cugat 1.092 411 30 17 1.122 428
Castell de Montjuïc 1.031 403 15 23 1.046 426
CCCB 974 460 40 86 1.014 410
Museu Picasso 927 176 15 942 398
Ajuntament de Sabadell 917 388 917 388
Festival Grec de Barcelona 845 73 40 885 363
Museu de la Música 722 224 20 742 233
Teatre Auditori de Granollers 577 406 30 16 607 233
Mercat de les Flors 523 203 7 530 231
Anella Olímpica 519 202 519 228
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3.3. assistència 2020 de centres i serveis socials a 
equipaments culturals de Catalunya

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Programador Tarifa 
Apropa

Tarifa 
Apropa

Tarifa 
reduïda

Tarifa 
reduïda

Total  
assistència

Total  
assistència

SAT! SANT ANDREU TEATRE! 496 325 102 38 598 363
L'Atlàntida 493 154 493 154
Orq. Simf. Julià Carbonell 483 127 87 20 570 147
Monestir de Pedralbes 437 146 25 462 146
El Born Centre de Cultura i Memòria 430 233 430 233
Fundació Joan Miró 417 560 65 26 482 586
Auditori de Girona 415 91 415 91
Museu del Disseny Barcelona 408 59 49 457 59
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 379 77 379 77
Teatre Joventut 365 218 79 10 444 228
Teatre de la Llotja de Lleida 327 158 327 158
Teatre Principal d'Olot 311 43 311 43
Sala Montjuïc - Cinema a la fresca 298 298 0
Museu del Ferrocarril de Catalunya 278 45 40 278 85
Museu del Joguet de Catalunya 277 69 37 314 69
Museu Frederic Marès 272 63 272 63
Gran Circ de Nadal de Girona 271 40 25 296 40
Teatre Fortuny 265 46 265 46
Auditori Municipal Enric Granados 258 49 28 286 49
Teatre Municipal Girona 247 71 247 71
Festival Jardins de Pedralbes 239 10 249 0
Centre Cultural Terrassa 219 78 219 78
Fundació Antoni Tàpies 210 170 18 36 228 206
Ibercamera 207 58 14 3 221 61
Ajuntament del Vendrell 192 22 192 22
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3.3. assistència 2020 de centres i serveis socials a 
equipaments culturals de Catalunya

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Programador Tarifa 
Apropa

Tarifa 
Apropa

Tarifa 
reduïda

Tarifa 
reduïda

Total  
assistència

Total  
assistència

Auditori Barradas 182 58 182 58
Badalona Cultura, S.L 178 18 178 18
MACBA 174 43 15 174 58
Ajuntament de Cervera 173 22 12 8 185 30
Temporada Alta 170 22 170 22
Grup Mas i Mas 164 15 179 0
Terrassa Arts Escèniques 138 76 138 76
CaixaForum Lleida 129 93 129 93
Ajuntament de Mataró 125 47 125 47
Teatre Bartrina 124 62 53 40 177 102
Sala La Planeta 120 15 120 15
Ajuntament de Castelldefels 114 38 20 10 134 48
Atrium Viladecans 112 85 112 85
Teatre Principal Vilanova i la Geltrú 111 34 111 34
Festival del Mil·lenni 104 10 104 10
Ajuntament de Valls 91 7 91 7
Ajuntament d'Igualada 86 86 0
Auditori Eduard Toldrà Vilanova i la 
Geltrú

83 33 83 33
Teatre de Salt 83 28 83 28
Pedagogia de l’Espectacle 80 10 80 10
Ajuntament de Juneda 63 46 63 46
Festival Sons del Món 63 63 0
Fira Tàrrega 58 58 0
Museu d'Història de Barcelona 
(MUHBA)

53 112 35 15 88 127
Ajuntament de Figueres 47 12 21 68 12
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3.3. assistència 2020 de centres i serveis socials a 
equipaments culturals de Catalunya

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Programador Tarifa 
Apropa

Tarifa 
Apropa

Tarifa 
reduïda

Tarifa 
reduïda

Total  
assistència

Total  
assistència

Ajuntament de Tàrrega 44 31 44 31
Festival Castell de Peralada 43 7 50 0
CaixaForum Tarragona 39 20 39 20
Orquestra Simfònica del Vallès 31 66 31 66
Ajuntament de Blanes 28 6 28 6
CaixaForum Girona 28 28 0
Festival de Torroella de Montgrí 24 24 0
Patronat de la Catequísitica / La Cate 17 55 17 55
Ajuntament de Tarragona 16 13 14 35 30 48
Teatre de La Passió d'Esparreguera 14 14 0
Ajuntament de Solsona 7 7 0
Teatre de Lloret de Mar 7 25 7 25
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 5 5 0
Festival Strenes 5 5 0
Ajuntament de Balaguer 53 53
Ajuntament de Banyoles 11 11
Ajuntament de Torroella de Montgrí 0
Cinema Catalunya de Ribes de Freser 10 10
Festival Cruïlla 131 131
Festival de Porta Ferrada 37 37
Festival Internacional del Circ l'Elefant 
d'Or

231 231
Museu de la Vida Rural 28 28
Museu Olímpic i de l'Esport 15 15
Primavera Sound 0
Total general 53.683 21.052 4.390 1.588 58.073 22.640 32



4. formació



4.1. educa amb l’art

Educa amb l’Art ensenya a enriquir, potenciar i donar una 
nova dimensió a la tasca com a educadors o educadores a 
través de les diferents disciplines artístiques. 

Quan l’art entra a la vida quotidiana, es nota! És un curs en 
arts escèniques, música i arts visuals per aprendre com l'art 
pot ajudar-nos en el dia a dia. 

A qui s’adreça 

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

El curs: organització, durada i temàtica 

Cada temporada, dissenyem un curs a diferents 
equipaments culturals adherits a la xarxa Apropa Cultura. 
Durant el 2020 s’han organitzat formacions presencials a: 
L’Auditori, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, la Fundació 
Joan Miró, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu 
Picasso.  

Degut a la pandèmia hem hagut de cancel·lar les sessions 
al Monestir de Pedralbes, Centre d’Art la Panera de Lleida, 
Festival Sismògraf i Palau de la Música. 

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. 

Sessions Educa amb l’Art 2020 

• 11/01/2020 | Teatre Lliure. Formació de teatre amb 
Carlota Subirós. 38 assistents. 

• 25/01/2020 | L'Auditori. Formació de música amb Violant 
Olivares i Estevao Marques. 26 assistents.  

• 22/02/2020 | Fundació Joan Miró i Museu Nacional d'Art 
de Catalunya. Formació d'Art tèxtil. 23 assistents. 

• 07/03/2020 | Museu Picasso de Barcelona. Formació 
d'arts visuals amb Anna Obon. 41 assistents.  

• 05/12/2020 | Mercat de les Flors. Taller de Dansa i 
Moviment amb Vero Cendoya. 18 assistents.  

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.

formació per a professionals de l’acció social i educativa 
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4.1. educa amb l’art

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). 

Els i les formadores de cada formació elaboren un dossier 
pedagògic amb el resum de la sessió així com ampliació de 
continguts. Són publicats a l’apartat de Recursos del web.  

Els recursos online, més útils que mai durant el 
confinament 

Durant el confinament i mesos posteriors hem fet arribar als 
centres i entitats socials una tria dels millors exercicis i 
pràctiques artístiques Educa amb l’Art. Es tracta de vídeos i 
documents amb propostes creatives per fer al centre o a 
casa amb les seves persones. 

Exemple de newsletter 
enviada als professionals 
de l’acció social i educativa 
registrats a l’Apropa 
CulturaApartat de recursos online Educa amb l’Art al web d’Apropa Cultura.
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4.1. educa amb l’art

Valoracions de les sessions 

• Pro mig de les valoracions de les sessions 2020. 

• Nombre de respostes obtingudes (121) 

Formació de tapís al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Febrer 2020

Valoració general de les formacions  
de l’1 (poc satisfactori) a 4 (molt satisfactori)
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Valoració de la utilitat de les formacions  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4.2. formació d’accessibilitat i diversitat

Apropa Cultura, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona, organitza cada any jornades d’accessibilitat i 
diversitat adreçades a professionals d’equipaments 
culturals i ajuntaments. L’objectiu és la sensibilització 
envers la inclusió, la diversitat i l’accessibilitat, alhora que 
es promou la millora del servei que els equipaments 
culturals ofereixen a les persones en situació de 
vulnerabilitat o discapacitat.  

Enguany, es va organitzar la jornada Lliures d’estigma, el 
dilluns 23 de novembre de 9h a 14h al Monestir de 
Pedralbes i va ser conduïda per la Claudia Torner, 
coordinadora d’Apropa Cultura. La sessió va ser 
retransmesa en directe per streaming a través del nostre 
canal de Youtube, actualment amb més de 1.200 
visualitzacions.   

Presentació de la jornada 

Què tenen a veure la salut mental i la cultura? Quines 
oportunitats ofereix la cultura a les persones que conviuen 
amb un trastorn mental? 

Sabem que la cultura no és només necessària, sinó 
imprescindible en les nostres vides. La cultura ens ajuda a 
construir una societat saludable, respectuosa i 
compromesa amb les persones que hi conviuen. 

A la jornada vàrem escoltar professionals de l’acció social i 
de la salut que treballen des de la cultura, l’art i la comunitat. 
Comptàrem amb la participació de professionals de 
museus creadors i creadores de projectes i programes 
culturals de la mà d’entitats de socials de Salut Mental. 
També participaren persones que conviuen amb patiment 
mental tot compartint les seves vivències, necessitats i 
desitjos en relació a la cultura.  

Va ser una jornada plena d’experiències personals i 
professionals per conèixer i entendre el col·lectiu de Salut 
Mental, treballar contra l’estigma i generar noves 
oportunitats.   

Objectius: 

• Conèixer de primera mà el col·lectiu de Salut Mental. 

• Entendre perquè la cultura és un agent actiu en la Salut 
Mental. 

• Aprendre de l’experiència de projectes artístics vinculats a 
la Salut Mental de llarga trajectòria a Catalunya i a l’Estat. 

• Crear vincles sostenibles entre l’àmbit social i cultural. 

• Facilitar un espai de trobada, empatia i acció. 

Adreçat a professionals d’equipaments culturals, d’entitats 
socials i de la salut.

jornada Apropa Cultura 2020: Lliures d’estigma, Cultura i Salut Mental 
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4.2. formació d’accessibilitat i diversitat

Accessibilitat: 

La jornada va ser subtitulada en directa i retransmesa en 
streaming a través de Youtube. 

Pot ser visualitzada a https://www.youtube.com/watch?
v=KdcnnUmfOWc&t=400s    

jornada Apropa Cultura 2020: Lliures d’estigma, Cultura i Salut Mental 

Taula rodona en primera persona de Salut Mental
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4.2. formació d’accessibilitat i diversitat

Programa de la jornada 

9.15h // Inauguració, benvinguda. 

A càrrec del departament de: Anna Castellano (Directora 
Monestir de Pedralbes) Carles Vicente (Institut de Cultura de 
Barcelona), Magda Casamitjana (Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya) i Sonia Gainza (Apropa Cultura).  

9.30h // Taula rodona: En primera persona.  
Comptarem amb la presència de persones que conviuen 
amb patiment mental per compartir la seva experiència, 
necessitats i desitjos en relació a la cultura. Amb la 
col·laboració d’Obertament.  
Intervindran: Neus Amaya Cebrián, Jofre Dodero, Cia. Fil a 
l’Agulla. 

10.35h // Conferència: Cultura y Salud Mental: una 
relación necesaria  

• Sergio Guzmán, terapeuta i coordinador de programes del 
procés de rehabilitació psicosocial dels centres 
assistencials Emili Mira de l’Institut de Neuropsiquiatria 
del Parc de Salut Mar (Barcelona).    

• Joan Ramón Fortuny Olive, psiquiatra i director del 
Procés de Rehabilitació Psicosocial del Centre 
Assistencials Emili Mira del Consorci Parc Salut Mar.

jornada Apropa Cultura 2020: Lliures d’estigma, Cultura i Salut Mental 

11.30h // Pausa.  

12.00h // Conferència: Creación de redes entre cultura, 
arte y comunidad; promoviendo la transformación social 
desde el derecho a la participación y la cultura. 

• Alberto Gamoneda, Des del 2002, treballa a l’Àrea 
d’Educació del Museo Thyssen Bornemisza en el 
desenvolupament i disseny d’activitats i programes per a 
tot tipus de públic, especialment en la creació de les línies 
d’educació i acció social.  Ha participat a diverses 
publicacions i fòrums que vinculen els museus, la 
creativitat i l’àmbit social. Soci fundador de l’entitat 
Asociación HAZ, per la visibilitat, inclusió i participació 
dels diferents col·lectius en risc d’exclusió social. 

• Ana Abad, terapeuta ocupacional i actualment Directora 
del Centro de Día y Equipo de Apoyo Social Comunitario 
de Latina (Red pública de atención social a personas con 
enfermedad mental grave y duradora de la Comunidad de 
Madrid, gestionat per Grupo 5). Docent del Màster de 
Teràpia Ocupacional de la Universidad de Talavera de la 
Reina i és professora honorífica de la UCM de Teràpia 
Ocupacional.  

• María Salazar, directora del Centro de Rehabilitación 
Psicosocial Latina, és Professora Associada al 
Departamento de Psicología Social, 
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4.2. formació d’accessibilitat i diversitat

12.45h // Projectes artístics en col·laboració amb entitats 
de Salut Mental: 

• Proyecto Locus. Un lloc de seguretat des de, amb i per a 
joves que conviuen amb patiment mental. 
Nada Colectivo, col·lectiu cultural productor del projecte 

• Cuidem la Salut Mental. Museu d’Art de Cerdanyola.  
Txema Romero, director del Museu d’Art de Cerdanyola.  

13.30h // Homenatge a l’Associació Susoespai.  
Una de les associacions pioneres a Catalunya apropant la 
Salut Mental, la Cultura, l’Art i els Museus. Més de 10 anys 
generant un espai segur de confiança, de creativitat i 
d’amistat.  

13.45h // Preguntes, aportacions i debat. 

14.00h // Finalització. 

jornada Apropa Cultura 2020: Lliures d’estigma, Cultura i Salut Mental 

De dalt a baix: 1) Conferència: Creación de 
redes entre cultura, arte y comunidad; 

promoviendo la transformación social desde 
el derecho a la participación y la cultura amb 

Alberto Gamoneda, Ana Abad i María Salazar, 
2)  Ponència de Nada Colectivo sobre 

Proyecto Locus i 3) Ponència de Txema 
Romero, del Museu d’Art de Cerdanyola.
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4.3. formacions a mida d’accessibilitat i diversitat

Des del 2015, Apropa Cultura organitza formacions a mida 
en matèria d'accessibilitat i diversitat adreçades al personal 
dels equipaments culturals, especialment a museus i espais 
singulars.  

Les formacions es dissenyen en funció de les necessitats 
de cada equipament cultural amb l’objectiu d’ajudar-los a 
oferir el millor servei a les persones en situació de 
vulnerabilitat o discapacitat. Apropa Cultura compta amb 
col·laboradors experts en accessibilitat i diversitat 
encarregats de transmetre els continguts d’una manera 
pràctica i útil per al dia a dia dels treballadors.  

La formació girà al voltant de 4 eixos:  

1. Diagnòstic de la situació de l’equipament en matèria 
d’accessibilitat i diversitat 

2. Formació presencial al personal de l’equipament (durada 
aproximada 4 hores) 

3. Assessorament per adaptar les activitats als diferents 
col·lectius 

4. Seguiment de les primeres activitats adreçades a 
col·lectius socials 

Durant el 2020, s’han organitzat formacions en 
accessibilitat i diversitat al Museu d’Història de Catalunya, 
Vinseum Museu de les Cultures del Vi, el Museu de la Vida 
Rural i el Museu Olímpic i de l’Esport. Aquestes sessions 
s’han organitzat en modalitat online a través de la 
plataforma Zoom i, quan les mesures sanitàries ho han 
permès, en modalitat presencial.  

Alhora, durant tota la temporada, Apropa Cultura ofereix als 
equipaments museíst ics de la xarxa un servei 
d’assessorament i control de qualitat de les visites i 
activitats que s’ofereixen a les entitats socials registrades al 
programa. 
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4.4. cicle de xerrades donar raons per a l’esperança

La situació que ha generat la pandèmia de la Covid-19 
planteja als museus i les entitats culturals una certa 
preocupació i sobretot posa sobre la taula nous reptes en 
relació a garantir la inclusió i l’accessibilitat a la cultura de 
les persones en situació de vulnerabilitat.  

Per aquesta raó, Apropa Cultura i el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya hem proposat un programa de reunions 
virtuals on hi han participat els museus i les entitats 
culturals de la xarxa Apropa Cultura i representants de les 
entitats socials. Han estat espais per escoltar-nos, 
compartir i treballar en xarxa durant els dies de 
confinament. 

Hem titulat les xerrades Donar raons per a l’esperança, 
construir i ser constructives. Les reunions han estat 
privades a través de la plataforma Zoom, i les hem gravat 
per a posteriors visualitzacions. Les trobades han estat 
moderades per Teresa González, cap del Departament 
d’Educació del Museu Nacional d’Art de Catalunya i Claudia 
Torner, coordinadora d’Apropa Cultura.  

Tots els vídeos de les xerrades es poden visualitzar al canal de Youtube 
d’Apropa Cultura
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4.4. cicle de xerrades donar raons per a l’esperança

Durant el 2020 hem organitzat 5 sessions on hem 
entrevistat les següents professionals: 

• Carla Rigol, psicòloga d’Hèlia Dones (supervivents de 
violència masclista).  

• Chema Martín d’Aspace Badalona i Poblenou (Persones 
amb paràlisi cerebral i Discapacitat intel·lectual) 

• Roger Fe del Centre d’Acollida Assís (Persones en 
situació de Sense Llar) 

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

• Marta Santamaria, directora d’acollida de CECAS. 
(Persones amb addiccions que han conviscut juntes 
durant el confinament). 

• Imma Usero, sotsdirectora del S.P.E. Kirikú, (Joves i 
infants en situació de vulnerabilitat). 

• Marta Cuscó, coordinadora de l’àrea de creativitat de la 
Fundació Catalònia. (Persones amb discapacitat 
intel·lectual).  

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

• Isabel Roca, terapeuta, i Helena Martínez, integradora, de 
la Residència Venero de Gent Gran de la Fundació Pere 
Relats.  

• Laia Gómez, directora, i Cristóbal, educador, de 
l’Associació Salut Mental Barcelonès Nord (Salut mental).  

• Elisabet Díaz i Emili Jorrin, educadors d’APC Clot, Camp 
de l'Arpa, i Sant Martí de Provençals. (Joves i 
adolescents). 

• Josep Llorca, Fundació Friends, Trastorns de l'Espectre 
autista 'asperger' 

• Aura Roig, programa Metzineres, Entorns d'Aixopluc per 
Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències
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5. activitats participatives i 
projectes



5.1. un matí d’orquestra

El projecte 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. Es tracta 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.  

Un matí d’orquestra ha anat creixent al llarg dels anys, el que 
va començar essent una activitat per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, va continuar amb la creació d’una 
versió per persones amb Alzheimer i les seves persones 
cuidadores. Més endavant, l’any 2018 es va engegar Un Matí 
d’Orquestra amb l’Orquestra Julià Carbonell a Lleida. L’any 
2019 el projecte s’ha dut a terme al Teatre-Granollers de 
Sant Cugat amb l’Orquestra de Granollers i, al 2020 
s’implementa l’activitat per fer-ho realitat amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès a Sabadell.  

El projecte Un Matí d’orquestra a L’Auditori es realitza amb la 
col·laboració dins del projecte europeu POCTEFA.

Una imatge del taller musical a la Seu de l’Orquestra Simfònica de Sabadell 
amb el SRC Antaviana. (*Vídeo d’Un Matí d’Orquestra per a persones amb 

discapacitat intel·lectual )

Sessió en streaming amb l’STO Afadis Baix Montseny.
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5.1. un matí d’orquestra

A) Un matí d’orquestra presencial 

L’activitat consisteix en convidar a un grup d’aquestes característiques a un equipament cultural, en aquest cas de les fotografies 
era l’Auditori, i proposar-li una activitat en 3 parts: 

1. Taller de música:  

Una estona participativa i de la mà d’un/a 
especialista en musicoteràpia. Amb 
instruments d ’orquestra , es busca 
l’experimentació i el gaudi.

2. Una trobada amb un parell de músics/
que: 

D’una manera propera i amena, parlen dels 
seus instruments i toquen de manera 
exclusiva per a les persones assistents. 

3. Assistència a l’assaig de l’orquestra:  

Entren a la sala de concerts sense públic i 
escolten una estona de l’assaig en directe 
d’un concert. Es gaudeix de l’espai, 
l’acústica i l’experiència de viure una 
orquestra de qualitat en primera persona. 
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5.1. un matí d’orquestra

B) Un matí d’orquestra durant la pandèmia del Covid-19 

Des de L'Auditori i Apropa Cultura no hem volgut aturar-nos i 
per això hem seguit fent l'activitat Un Matí d’Orquestra, 
durant aquests mesos a distància.  

Ho hem adreçat a centres i entitats socials que treballen 
amb persones amb discapacitat intel·lectual i amb persones 
amb Alzheimer i altres demències.  

Els musicoterapeutes de l’activitat de totes les orquestres, 
han començat a oferir sessions musicals en directe de fins 
a 60 minuts de durada. Cada sessió és preparada amb 
detall i en col·laboració amb els professionals del centre, per 
aconseguir un espai d’alegria, energia i de respir.  

Aquesta proposta va començar durant els mesos de 
confinament i, analitzant la bona rebuda i el gran impacte 
que va tenir, l’hem continuat organitzant per tal de continuar 
oferint un servei musical participatiu i de qualitat a les 
entitats i centres socials que ho sol·licitin. 

El musicoterapeuta Oriol Casals a l’activitat Un matí d’orquestra en streaming

La musicoterapeuta Pilar Planavila i en Robert Canela en una sessió en 
streaming des de la OJC a Lleida 47



5.1. un matí d’orquestra

Relació de versions de l’activitat Un matí d’orquestra 

Equipament Orquestra Col·lectius Musicoterapeuta Suport

L'Auditori OBC i ESMUC Discapacitat intel·lectual, 
Alzheimer i Salut Mental

Catherine Clancy 
Oriol Casals

Giuseppe 
Pulice Oliver 
Barandum

Espais de 6 
ciutats de Lleida OJC Discapacitat intel·lectual i 

Alzheimer Pilar Planavila Robert 
Canela

Teatre Auditori de 
Granollers OCGr

Discapacitat intel·lectual, 
Alzheimer, Salut Mental i 
Persones privades de 
llibertat

Mateu Aregay Eva 
Chaparro

Seu de 
l’Orquestra 
Simfònica del 
Vallès

Orquestra 
Simfònica del 
Vallès

Discapacitat intel·lectual, 
Alzheimer, Salut Mental i 
Persones privades de 
llibertat

Raúl Hernández Óscar 
Lanuza

C) Resum d'assistència
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5.1. un matí d’orquestra

Resum d’assistència a l’activitat Un matí d’orquestra 

L'Auditori

(OBC i 
ESMUC)

Un Matí d'Orquestra per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual

307

Un Matí d'Orquestra per a 
persones amb Alzheimer i altres 
demències

171

Un Matí d'Orquestra per a 
persones que conviuen amb un 
trastorn mental

151

Un matí d'orquestra per a 
persones amb disc. Int. (En 
streaming)

121

Un matí d’orquestra per a 
persones amb Alzheimer (En 
streaming)

90

Un Matí Musical per a persones 
amb Alzheimer i altres demències 89

Total 929

Teatre Auditori de Granollers

(OCGr)

Un matí d’orquestra amb l’OCGr 
adreçat a persones amb Disc. Int. 90

Un matí d’orquestra amb l’OCGr 
per a persones que conviuen amb 
un trastorn de salut mental

54

Un matí d’orquestra amb l’OCGr 
adreçat a gent gran amb 
Alzheimer, Parkinson i els seus 
acompanyants

45

Total 211

Orquestra Simfònica del Vallès

(OSV)

Un matí d'Orquestra amb l'OSV 
per a persones amb discapacitat 
Intel·lectual

75

Un matí d'Orquestra amb l'OSV 
per a persones amb transtorn de 
salut mental

40

Total 115

Lleida

(OJC)

Un Matí d'Orquestra a Lleida 50

Un Matí d'Orquestra a Cervera 26

Un Matí d'Orquestra a Balaguer 25

Un Matí d'Orquestra a Solsona 20

Un Matí d'Orquestra a Juneda 14

Un Matí d'Orquestra a La Seu 
d'Urgell 12

Total 147

TOTAL GENERAL: 1.402 assitents
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5.1. un matí d’orquestra
Resum d’assistència a l’activitat Un matí d’orquestra per població i per ordre alfabètic 

Centre Núm. 
assistents

Núm. 
tallers

Badalona
Residencia I Casal de Gent Gran de Sant Roc 22 2
Residència i CAE Can Ruti 16 1
Cointegra 5 1
Salut Mental Barcelonès Nord - Associació 5 1

Balaguer
Llar-residència l'Estel 10 1
Taller Ocupacional L'Estel 9 1
Associació de Familiars de malalts d 'Alzheimer i altres demències de Lleida - Balaguer (AFALL) 6 1

Barcelona
Centre de Servei Residencial d'Estades Temporals i Respir 45 4
Centre Ocupacional Bogatell 37 3
Residència Venero - Fundació Pere Relats 34 3
Centre de Dia de Salut Mental i Centre Especial de Treball de Femarec 25 1
AFAB (Associació de Familiar dÀlzheimer de Barcelona) 20 2
Associació de Familiars d´Alzheimer de Barcelona (Centre de día) 20 2
Hotel Residencia Ficus 20 1
Residencia Asistida Las Violetas 20 1
S.R.C. Sants-Montjuïc 20 1
Tallers Artístics de Centres Penitenciaris 18 3
Centre d'Atenció Especialitzada Oràlia 18 2
Fundació Casa Asil de Sant Andreu del Palomar 18 2
Residència de Gent Gran Kristel Oro 16 1
Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral TRACE 13 1

TOTAL GENERAL: 1.402 assitents i  
125 tallers realitzats
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5.1. un matí d’orquestra
Resum d’assistència a l’activitat Un matí d’orquestra per població 

Centre Núm. 
assistents

Núm. 
tallers

Barcelona
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Sarrià-St. Gervasi 11 1
Llar-residència Pedralbes 10 1
Residencia i Centre de dia per a Gent Gran Fort Pienc 10 1
Taller Sant Jordi 10 1
Centre de dia Bernadette 9 1
Centre Ocupacional Pedralbes 9 1
Centre Català de Solidaritat - CECAS - Caritas 8 1
Servei Teràpia Ocupacional STO Andrade 8 1
Associació Catalana per al Parkinson 6 1
Residència Vigatans 5 1

Blanes
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Salut Mental de Blanes 15 1

Castellar del Vallès
Club Social Suport Castellar 10 1

Cerdanyola del Vallès
Residències i Llars Flor de Maig / Fundació Catalonia 42 4

Cervera
Fundació Privada Casa Caritat Residència Mare Janer 20 1
CO Espígol 6 1

Cornellà de Llobregat
Centre Residencial Blau Almeda 20 2

Esplugues de Llobregat
Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues 14 1 51



5.1. un matí d’orquestra
Resum d’assistència a l’activitat Un matí d’orquestra per població 

Centre Núm. 
assistents

Núm. 
tallers

Franqueses del Vallès
Apadis -servei de lleure- 22 2
Residència Les Franqueses 10 1

Gavà
Hospital de dia Gavà 15 1

Granollers
Hospital de dia Sant Jordi 43 3
Centre de Dia de Salut Mental de Granollers 30 2
Servei Prelaboral Vallès Oriental 12 1

Igualada
Fundació Privada Auria 8 1

Juneda
Asoociació Talma - Servei ocupacional 14 1

L'Hospitalet de Llobregat
Residència Can Serra 40 5

Lleida
AFALL (ASSOC.FAMILIARS ALZHEIMER LLEIDA) 20 2
Fundació Privada Ilersis 14 2
CENTRE OCUPACIONAL CIUTAT CAMPUS 10 1
Residència Casa Nostra 6 1

Llinars del Vallès
Club Social Portalet 12 1

Manresa
Centre Ocupacional La Llum 26 2 52



5.1. un matí d’orquestra
Resum d’assistència a l’activitat Un matí d’orquestra per població 

Centre Núm. 
assistents

Núm. 
tallers

Martorell
Centre d'Atenció Especialitzada Arc de Sant Martí 9 1

Mataró
Residència Llar Sta. Maria 33 4
Residència de Gent Gran de Mataró 28 1

Montmeló
Centre Ocupacional El Trencadís 17 1

Palafolls
Centre Pinya de Rosa 9 1

Palafrugell
Centre Ocupacional Tramuntana 20 2

Premià de Mar
L'Onada Premià 64 4

Ripollet
Centro Ocupacional Aspasur-Ripollet 16 2

Roca del Vallès
FVO - Fundació privada Vallès Oriental 46 2
Centre penitenciari Quatre Camins -Departament per a la Discapacitat Intel·lectual 4 1

Sabadell
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Antaviana 42 3
Andi Down Sabadell- 15 1
Fundació Privada Tutelar Familia i Societat 12 2
APLEC Centre d'antenció Diürna 9 1
Servei d'acolliment Residencial 9 1
Associació Salut Mental Sabadell / Espai Xamba 6 1 53



5.1. un matí d’orquestra
Resum d’assistència a l’activitat Un matí d’orquestra per població 

Centre Núm. 
assistents

Núm. 
tallers

Sant Adrià de Besòs
Fundació Tallers Guinardó 10 1

Sant Boi de Llobregat
Centre Assistencial Geriàtric Benviure 20 1
Hospital de Dia Sant Boi 18 1

Sant Cugat del Vallès
Llar Residència Jeroni de Moragas 18 2

Sant Feliu de Llobregat
Residència Mas Lluí 8 1
Servei de Rehabilitació Comunitaria SRC Sant Feliu de LL. 7 1
Llar Can Llovera 5 1

Sant Joan Despí
Mas i Dalmau 7 1

Santa Coloma de Gramenet
Residència Geriàtrica BETSAN 15 1
Centre Ocupacional Fundació Tallers Santa Coloma de Gramenet 9 1
Santa Maria de Palautordera
Afadis Baix Montseny 10 1

Seu d'Urgell
Associacio Claror - Alt Urgell 12 1

Solsona
Fundació privada Hospital Pere Màrtir Colomés 20 1

Terrassa
Club Social Egara 12 1 54



5.2. la banda ens apropa

Presentació del cicle 

La Banda Municipal de Barcelona, en col·laboració amb 
Apropa Cultura, va crear la temporada 18/19 un cicle de 
concerts matinals entre setmana especialment pensats 
per a gent gran en situació de dependència o situació de 
vulnerabilitat. 

Durant el 2020 la Banda ha presentat tres programes 
populars que tenen com a fil conductor l’òpera, grans 
clàssics de la cançó i música de pel·lícules. El programa del 
mes de maig va haver de ser cancel·lat degut a la situació 
del Covid-19. 

Tallers de sensibilització 

Per completar l’experiència dels concerts, s’han dissenyat 
tallers per a cada programa del cicle. Es tracta de trobades 
musicals entre diferents col·lectius socials amb els 
músics de la Banda Municipal. L’objectiu és fer una 
aproximació a diverses realitats socials, crear vincles i 
alhora compartir la importància de la música en el dia a dia 
de totes les persones.Els tallers tenen lloc prèviament al 
concert a L’Auditori. 

Al gener, va tenir lloc una xerrada per part del Centre Assís 
que treballa amb persones sense llar. Professionals i 
usuaris del centre varen explicar als i a les músics el que 
significava no tenir llar, quines situacions es troben i com la 
música pot acompanyar en certs processos vitals 
traumàtics. 

Una imatge del concert Ballem l’Any Nou

Taller amb persones sense llar, en Roger fe parlant, educador social i 
coordinador del Centre Assís 55



5.2. la banda ens apropa

Relació d’assistència als concerts La Banda ens Apropa 

Concert Data Total

Ballem l'Any Nou
30-gen 235

31-gen 149

Matinal Rock

(previsió entrades venudes, concert 
cancel·lat)

28-maig 104

29-maig 86

Apropa't a la Banda
6-oct 66

7-oct 61

Total 701
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5.3. cor apropa

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 i a proposta del seu director 
Josep Prats, que dirigeix el cor de manera voluntària. 

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 i el pianista és en Víctor Valls. 

Durant el 2020 no s’ha pogut presentar el concert anual del 
Cor Apropa Cultura. Els i les cantaires han continuat la seva 
relació a través de plataformes digitals. Tanmateix, s’han 
continuat organitzant els assajos mensuals durant els 
mesos que les mesures de seguretat sanitàries ho han 
permès.  

El Cor Apropa Cultura assajant a L’Auditori 
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5.4. museus agraïts

A partir del juliol de 2020 i en plena pandèmia, Apropa 
Cultura va engegar la campanya “Museus Agraïts” pensada 
per  agrair la tasca de diversos col·lectius professionals i 
entitats que s'han dedicat en cos i ànima a mirar 
d'alleugerir la gravetat de la situació de moltes persones en 
risc d'exclusió social i les que estan en situació de 
vulnerabilitat. 

La campanya s'adreçava, doncs, a  treballadors/res, 
educadors/res, o integradors/res socials, i altres titulacions 
de personal que treballa a espais residencials (com 
ara  residències de gent gran, persones amb discapacitat, 
amb un trastorn mental, infància i joves i dones en risc, 
entre d'altres) o a  treballadors familiars (servei d’atenció 
domiciliari). 

La iniciativa Museus Agraïts es va adreçar als professionals 
de l’acció social que, durant la pandèmia del Covid-19, van 
treballar amb persones en situació de vulnerabilitat. 
Aquestes persones van poder gaudir gratuïtament de la 
visita a museus acompanyades amb persones del seu 
entorn familiar. 

La campanya va ser una iniciativa d'Apropa Cultura amb 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de Cultura 
de Barcelona i el Departament de Serveis de Museus i 
Protecció de Bens mobles de la Generalitat de Catalunya. 

La campanya es va canal itzar a través de les 
administracions públiques amb competències de serveis 
socials. Elles van ser les encarregades de contactar amb els 
seus serveis o empreses contractants de serveis 
residencials o d’atenció domiciliària, per a que aquestes 
facin arribar la invitació a les persones que han treballat 
durant la pandèmia de la Covid-19 acompanyant a persones 
en situació de vulnerabilitat. La col·laboració del Sr. Joaquim 
Vicente i del Sr. Carlos Gonzalez de l’ICUB ha estat clau i 
també la inestimable col·laboració de la  Sra. Magda Gassó i 
Sra. Sonia Blasco de la Generalitat de Catalunya. 
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5.4. museus agraïts

A la campanya hi van participar els següents museus. 

BARCELONA:  

• Museu del Disseny 

• Museu Frederic Marès 

• MUHBA 

• Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 

• El Born Centre de Cultura i Memòria 

• Museu Etnològic i de Cultures del Món 

• Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 

• Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

• Jardí Botànic de Barcelona 

• Castell de Montjuic 

• MACBA 

• Museu de la Música 

• Museu Arqueològic de Catalunya 

• Museu de la Xocolata 

• Museu d’Historia de Catalunya 

• Museu Picasso 

• Museu Nacional d'Art de Catalunya 

• Fundació Joan Miró

LLEIDA:   

• Centre d'Art la Panera de Lleida 

TARRAGONA: 

• Museu de la Vida Rural 

Notícia al diari La Mañana sobre la iniciativa Museus Agraïts al Centre d’Art la Panera
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5.4. museus agraïts

Apropa Cultura ha coordinat la invitació de Museus Agraïts 
a tots els professionals de l’acció social que havien treballat 
durant la pandèmia, unes 2.000 persones, dels diferents 
serveis que son competència de l’Àrea social de 
l’Ajuntament de Barcelona:  treballadores familiars del SAD 
–servei d’atenció domiciliària de Barcelona, i tots els 
treballadors de centres residencials de familiars, persones 
sense llar, habitatges amb serveis, 4 residències municipals 
de gent gran entre altres competències de l’Ajuntament de 
Barcelona.  L’eficaç col·laboració de la directora Nuria Menta 
de l’IMSS ha esta clau per a l’èxit d’aquesta acció.  

També s’ha fet arribar la carta a tots els professionals 
serveis residencials que són competència del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, i per tant entitats socials de 
l’àmbit de la discapacitat, gent gran, infància i joventut de 
Barcelona, gràcies a la col·laboració del Sr. Joan Uribe i la 
Sra. Petita Cabiscol. 

La carta invitació als i les professionals de part del Sr. Joan Subirats i Humet
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5.5. ritmes en companyia

Les persones que, abans del confinament, ja estaven ateses 
a serveis de salut mental han patit molt més d’aïllament 
degut a la pandèmia. A les mesures d’aïllament habituals 
dels Hospitals de centres psiquiàtrics s’han sumat les 
mesures Covid-19. Aquest fet ha incrementat més la 
distància social i el sentiment de soledat. Pel que fa als 
serveis de dia de persones que viuen al seu domicili 
particular, el fet d’haver aturat tant de temps els serveis 
d’atenció del centre de Rehabilitació Comunitària ha fet 
empitjorar l’estat d’aquestes persones, que ja de per si 
conviuen amb una important fragilitat. 

És per això que l’activitat Ritmes en Companyia es planteja 
durant els mesos de desembre 2020 i gener 2021 com un 
espai de relació, de vincle i gaudi a partir del poder de la 
música. 

Per a la realització d’aquests Tallers s’ha comptat amb el 
musicoterapeuta Pau Gimeno, amb més de 25 anys 
d’experiència de treballar amb la música, la cançó i la 
percussió amb persones que conviuen amb un problema de 
salut mental. Una persona totalment referent en el sector de 
Salut Mental i de la Musicoteràpia. 

Una sessió musical amb instruments de percussió a Ritmes en companyia 

tallers de música dins les entitats sanitàries de salut mental per millorar l’estat anímic i afavorir 
la inclusió social amb l’entorn cultural.

Pel disseny dels Tallers s’ha comptat amb l’experiència 
d’Apropa Cultura i amb l’assessorament del terapeuta 
ocupacional Sergio Guzmán del Centre Emili Mira, del Parc 
de Salut Mar. 
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5.5. ritmes en companyia

Calendari i Participants 

Els tallers són d’una hora de durada i d’un nombre de 
participants entre 6 i 10. Es realitzen bàsicament el dilluns, 
dimecres i dissabte al matí i durant els dies laborables de 
les festes de Nadal al Centre Emili Mira de Santa Coloma de 
Gramenet, Centre Forum de Barcelona (tots dos del 
Consorci del Parc de Salut Mar) i 2 centres S.R.C. dels barris 
de Nous Barris i Sant Martí, de la Fundacions 3 Turons i la 
Fundació Joia. Es fan un total de 52 tallers de 60 minuts a 
10 grups diferents d’usuaris/usuàries, per donar 
l’oportunitat de tenir una relació durant un temps suficient. 

Objectiu dels Ritmes en Companyia 

Aquesta acció, si bé es basa en proporcionar un espai 
d’alegria i comunitat a través de la música i la participació, 
també vol aconseguir que aquestes persones tinguin 
l’ocasió d’anar a altres espais de Música com el Gran 
Teatre del liceu, el Palau de la Música o l’Auditori com a 
cloenda de l’experiència. D’aquesta manera promourem el 
seu sentiment de participació de la ciutat i que aquests 
equipaments i la seva programació també són per a ells. A 
més aquesta acció s’emmarca en l’interès terapèutic 
d’explorar altres àmbits i espais a persones que degut a la 
seva situació han anant tancant els seus interessos, 
sortides i interaccions, evidentment agreujades per la 
pandèmia.

La visita de músics del Liceu 

Ens sembla d’un interès elevadíssim la possibilitat de que 
alguns músics de l’Orquestra del GTL puguin participar i 
visitar els diferents tallers com a primer acostament. La 
visita serà una mostra d’interès i atenció per la seva realitat i 
serà viscuda amb una gran alegria pels usuaris de salut 
mental. S’intentarà establir un diàleg, presentar el GTL i 
finalment que puguin interpretar junts una peça musical. 

Una sessió musical de Ritmes en companyia
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5.6. el museu va de visita

El projecte El museu va de visita és una proposta de 
l’Ajuntament de Barcelona i Apropa Cultura perquè la cultura 
arribi de manera directa a les persones grans que viuen en 
residències municipals durant el confinament del Covid-19. 
Apropa Cultura davant de la petició de l’Ajuntament de 
Barcelona, demana a dos museus de Barcelona de 
referència en temes d’accessibilitat i Alzheimer, MNAC i 
CCCB, unes sessions basades amb l’art per millorar el seu 
benestar i qualitat de vida amb tres objectius: elevar l’estat 
d’ànim dels i de les residents, treballar l’aspecte cognitiu i 
augmentar les seves relacions interpersonals. 

El projecte es va iniciar a finals de setembre i s’ha acabat 
el 18 de desembre. Els dos museus han fet dos visites a 
cada una de les 4 residències municipals, fent la mateixa 
activitat per dos grups diferents en cada visita. En total el 
MNAC ha impartit 16 tallers a partir de 8 visites a les 4 
residències i de la mateixa manera, el CCCB altres 16 
tallers.  

També s’ha introduït un nou museu a l’experiència, el Museu 
Picasso, tot provant així la possibilitat de fer visites a 
residències amb els recursos propis i habituals del museu. 
El Museu Picasso ha realitat un total de 12 tallers a partir 
de 6 visites a 3 residències municipals.

Antecedents  

Després de 5 mesos de confinament, un dels col·lectiu més 
castigats per la pandèmia han estat les residències de gent 
gran. 

La Covid-19 ha alterat significativament la vida diària a les 
nostres residències i, a banda de l’impacte en la salut dels i 
de les nostres residents, també ha tingut un impacte en la 
relació dels mateixos amb l’exterior. La Covid-19 ha suposat 
també un major aïllament de les persones grans i 
especialment de les que viuen en centres residencials. És 
per aquest motiu que des d’Apropa Cultura i, a petició de 
l’Institut Municipal Serveis Socials (IMSS), hem dissenyant 
una sèrie de projectes que ens permetin fer que la cultura 
arribi de manera directa a les persones grans que viuen en 
residències municipals.  

Apropa Cultura, durant el mes d’agost,  va proporcionar el 
contacte d’una musicoterapeuta per organitzar unes 
sessions online a totes les residències, i en vistes de l’èxit 
obtingut, es demana seguir amb el projecte amb una 
intervenció des dels museus MNAC i el CCCB amb el 
projecte 

una proposta per pal·liar els efectes de la pandèmia a les residències municipals de persones grans 
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5.6. el museu va de visita

 “Els Museus van de visita” 

S’inicia el projecte el setembre del 2020 anant a conèixer les 
4 residències que hi participaran. Es visita l’espai on fer 
l’activitat i l’equip de persones amb qui es treballarà.  

Objectius generals 

Crear unes activitats que es facin en primera opció de forma 
presencial a les residències per: 

• Elevar l’estat d’ànim dels residents  

• Millorar les relacions interpersonals  

• Treballar l’aspecte cognitiu  

Objectiu a mig termini 

Es demana des de l’Ajuntament a Apropa Cultura anar 
treballant en un model extrapolable i sostenible de cara a 
pensar en altres museus, principalment de l’ICUB, que 
poguessin sentir-se implicats, i també 15 residències de 
Barcelona que tenen places concertades amb la Generalitat 
de Catalunya.  

Per assolir aquest objectiu, s’afegirà la participació del 
Museu Picasso per a fer les visites a les residències amb el 
seu personal habitual d’educadors de museus de l’empresa 
Agora Serveis, prèvia formació i tutela de la Tere Perez, amb 
10 anys de formació en el programa Alzheimer del CCCB.  

Projectes i professionals que participaran 

Des del CCCB, Tere Perez és la professional del 
departament de protocol que, paral·lelament va crear i 
desenvolupar el programa Alzheimer des del 2010. Per tant, 
una professional amb molta experiència liderant visites de 
persones amb Alzheimer i els seus acompanyants al CCCB.  
Des del MNAC, la seva responsable Teresa González va triar 
a una professional externa al museu amb qui ja havia 
col·laborat, la Gemma Reguant per dur a terme un tipus de 
visita molt especial basada en una experiència mindfulness 
de respirar quadres.  
Finalment, i degut a la petició de l’Ajuntament de cercar una 
expansió del projecte a altres Museus, vam explorar la 
possibilitat d’introduir la participació d’un altre museu, que 
va ser el Museu Picasso, per fer les visites des del seu 
equip d’educadors de museu, de l’empresa Agora, prèvia 
formació del seu personal i acompanyament a les primeres 
visites. 

Persones usuàries destinatàries de les residències 

Després de fer una reunió amb les 4 directores de les 
residències municipals i presentar el projecte, es decideix 
que prendran part d’aquesta activitat, les persones usuàries 
de les residències que habitualment, per les seves 
característiques no poden participar de les activitats 
habituals de la residència (la monitora que ve a jugar a 
cartes, la que els fa pintar mandales....). També, per suposat 
persones amb demència no massa avançada.
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5.6. el museu va de visita

Procediment comú a totes les residències 

Les sessions es desenvolupen en horari de matí, perquè els 
usuaris/es estan més desperts. 

En convoca un primer grup a les 10,30 i un segon grup a les 
11:45h. 

La durada de l’activitat és d'una hora distribuïda en: rebuda 
+ 40 minuts de l’activitat específica+ acomiadament. 

Entre els dos grups es fa un protocol de neteja i desinfecció 
per la situació de la Covid-19. 

L’espai on s’ha desenvolupat l’activitat depèn de cada 
residencia.  

• A la residencia Fort Pienc i F. Layret  es desenvolupa a la 
biblioteca. 

• A la residencia J. Miracle es desenvolupa a una sala 
menjador. 

• A la residencia l’Onada es desenvolupa a la sala del 
gimnàs/rehabilitació 

Les condicions de l’espai són importants per poder realitzar 
l’activitat ja que ajuden a mantenir l’atenció i el confort de la 
sessió.

Experiència d’extrapolar l’activitat Alzheimer CCCB a Museu 
Picasso. 

Per assolir un dels objectius que ens plantejàvem de poder 
expandir aquest projecte a altres museus era important 
comprovar si era possible de realitzar aquestes visites amb 
els personal habitual d’equip d’educadors de cada museu. 

Vam triar el museu Picasso, per tractar-se d’un Museu ja 
adherit a la Xarxa Apropa Cultura i que te una llarga trajectòria 
de treballar amb programes adreçats a la gent gran. 

Durant aquesta experiència pilot, la professional del CCCB, 
Tere Perez, amb 10 anys d’experiència al programa Alzheimer 
i que ja havia realitzat 16 tallers a les 4 residències, va impartir 
una formació a l’equip educatiu del museu Picasso i a l’equip 
d ’e d u c a d o r e s d e l ’e m p r e s a A g o ra a i x í c o m u n 
acompanyament a la preparació de materials i a les primeres 
visites a les residències 

Les activitats fetes pel Museu Picasso son totalment 
equiparables a les del CCCB. A partir dels informes elaborats 
per l’educadora s’ha pogut valorar que la resposta dels 
usuaris en les seves diferents situacions vitals han estat quasi 
les mateixes, que havia observat anteriorment, Teresa Perez. 
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5.6. el museu va de visita

Professionals sociosanitàries implicades 

Durant la implementació del projecte hem tingut una relació 
amb l’equip de la recepció i acollida dels centres, i amb els 
professionals que ens han acompanyat durant les sessions. 

És important aquesta figura que es el referent dels usuaris, 
es la persona que els van a buscar a planta, la que fa les 
presentacions i estan presents durant la sessió . A més 
poden resoldre situacions que es poden presentar. 

Valoració dels professionals de les residències 

Parlant amb els professionals de les residències, ens  han 
transmès que les activitats han estat una ajuda en el dia a 
dia, han donat un respir, han estat una oportunitat de fer 
activitats en un moment de saturació de feina i recursos. 

Els professionals valores que han pogut fer participar a 
usuaris/es que habitualment no es connecten a altres tipus 
d’activitats habituals de les residències. 

Han valorat l’activitat com adequada, important el to de veu 
utilitzat, el plantejar una història, explicar, fer parlar, establir 
un diàleg, també fer passar una bona estona. 

Algunes de les declaracions son: “L’activitat ha fomentat la 
relació també entre les persones convivents i ha despertat 
la seva vitalitat de nou despertant nous interessos i 
records”. 

“Serveixen per sortir de la seva rutina, parlen d’altres temes, 
activen records, hi ha nous pensaments en uns moments  
en els quals aquets es troben molt limitats”. “Malgrat a l’inici 
hi havia persones més reticents a participar, tothom ha 
acabat molt participatiu i content”. “Ha estat molt positiva, 
plena d’alegria i emocions”  

“Amb ganes d’explicar la vivència a la família”.  

Algunes declaracions recollides de les persones gran 
participants: “ens veurem la setmana que ve”, “és molt 
simpàtica”. “que Deu li pagui amb salut això que fa”. 

Valoració de l’extrapolació al Museu Picasso. 

En el cas de l’acompanyament a la residencia Josep 
Miracle, Maria Lacambra (l’educadora que va realitzar 
l’activitat)  i Teresa Perez  (observadora de l’activitat) van 
utilitzar un mateix instrument d’avaluació. Al comparar les 
dades obtingudes van poder concloure que estaven d’acord 
amb els resultats obtinguts.    

Cuidadora, usuària i  educadora 66



5.6. el museu va de visita

Valoració dels professionals de museus que han participat 
a la intervenció 

L’educadora del Museu Picasso comenta a nivell personal 
que “em sento molt afortunada  de poder formar part 
d’aquesta iniciativa, que les sessions, cada una amb les 
seves peculiaritats han estat molt satisfactòries i que son 
d’aquelles activitats que fan que la feina tingui tant sentit”. 

L’avaluació en aquesta primera fase ens ha confirmat que 
podíem complir amb els tres objectius que es plantejava 
l’Ajuntament. Ens agradaria que formes part sempre dels 
projectes que treballem. 

Conclusions 

L’activitat s’ha demostrat que té molt de sentit i és 
extrapolable tot i que falta trobar una formula per a la seva 
sostenibilitat. 

A més l’experiència ens permet saber com millorar les 
properes intervencions en terme de freqüència, materials, -
que no arribem a detallar en aquest informe- per assolir els 
objectius proposats. 

Resum a partir del informes realitzats per la Tere Perez -
CCCB i la Gemma Reguant - MNAC 

Gemma Reguant en la seva intervenció a la residència Francesc Layret

Gemma Reguant durant una sessió a la residència l’Onada de Guinardó 67



5.7. participació a jornades i formacions

• El programa forma part de la Taula d’accessibilitat de 
Museus, assistint mensualment a la reunió on es troben 
els responsables d’accessibilitat de museus com el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Fundació Joan Miró, 
CCCB, Palau Güell o el Museu del Ferrocarril entre 
d’altres. La taula gestiona el blog museus i accessibilitat 
on s’informen de les novetats en aquesta matèria als 
diferents equipaments: 
http://museusiaccessibilitat.blogspot.com/   

• Participació al debat "El potencial de la cultura per reduir 
les desigualtats" a la Jornada Acord Ciutadà per part de 
la Sonia Gainza, directora d’Apropa Cultura el 28 de gener 
de 2020. 

• Participació de la Claudia Torner a la xerrada online 
Museos pola igualdade, a diversidades e a inclusión en 
tiempos de incertidume: Como poden os museos 
asegurar a igualdade, a inclusión e a diversidade?.  

• Presentació de Claudia Torner “Sortides culturals de la 
gent gran a través d’ Apropa Cultura” a la Sessió de 
Treball II Serveis educatius específics per a persones 
amb alzheimer en l’àmbit cultural , organitzada 
conjuntament entre el CCCB Programa Alzheimer i el 
Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona. Va 
tenir lloc el 5 de març de 2020.

• La coordinadora del programa, Claudia Torner, va donar 
una classe en matèria d’accessibilitat i diversitat al 
programa Apropa Cultura al Màster en Gestió del 
Patrimoni Cultural i Museologia de la Universitat de 
Barcelona.  

Debat "El potencial de la cultura per reduir les desigualtats" la Jornada Acord Ciutadà.  

Taula rodona formada per (de dreta a esquerra): presentadora; Joan Subirats, tinent 
d'alcaldia de cultura, educacio i ciència de l’Ajuntament de Barcelona; Sonia Fuertes, 

comissionada d'acció social de ll'Ajuntament de Barcelona; Francina Alsina, 
presidenta de la Taula del Tercer Sector; Lluis Cabrera Sanchez, President de la 

Fundació taller de Músics; i Sonia Gainza, Directora d'Apropa Cultura. 
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6. comunicació



6.1. en temps de confinament
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6.1.1. context i resum

APROPA CULTURA DURANT EL CONFINAMENT  
#culturaxlainclusió 

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

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

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

Hem recollit testimonis de persones usuàries de les entitats 
i les seves reaccions davant d’aquests continguts digitals 

culturals i hem realitzat di verses càpsules de vídeo que 
hem enviat als programadors culturals per tal que aquests 
poguessin la utilitat d’aquests missatges. 

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

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

En matèria formacions d’accessibilitat i diversitat, hem estat 
en contacte amb tots els serveis educatius dels museus 
que formen part de la xarxa Apropa Cultura i hem organitzat 
3 trobades dins el cicle que hem anomenat Donar raons per 
a l’esperança. Han estat xerrades on professionals de l’acció 
social i representants de diferents col·lectius socials han 
explicat en primera persona com han viscut el confinament, 
han relatat les noves problemàtiques i quines eren les seves 
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6.1.1. context i resum

necessitats actuals en matèria de cultura. Ha estat un espai 
d’escolta i posterior reflexió per engegar nous compromisos 
i programes adients a la nova situació i demandes de 
l’àmbit social en l’àmbit dels museus. 

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

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

Alhora, l’equip Apropa Cultura hem estat treballant per 
millorar i preparar-nos de cara a l’inici de temporada vinent. 
A nivell de feina interna, hem aprofitar per incorporar 
millores de la web www.apropacultura.cat. Hem treballat en 
millorar l’usabilitat de la web i la comprensió de la pàgina 
principal, així com de les eines per a les persones que 
utilitzen la plataforma: millorar el tauler de programadors i 
de les entitats per tal d’agilitzar les seves gestions de les 
sortides, millorar els informes i, en definitiva, fer que 
l’experiència de gestió sigui senzilla i còmode  

conscients que és un factor important per millorar el 
potencial del programa. Hem treballat també en la definició i 
disseny d’unes plataformes específiques per als diferents 
col·lectiu socials per explicar l’Apropa Cultura en funció de 
les necessitats de cada col·lectiu, de forma que es aquests 
es vegin representats i s’identifiquin com a públic que pot i 
ha d’accedir a la cultura. 

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

SÒNIA GAINZA, directora d’Apropa Cultura 
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6.1.2. activitats informatives i educatives

A) Programació cultural al centre o a casa 

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

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

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

B) Artistes de prop 

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

* https://www.apropacultura.cat/ca/artistes-prop 
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6.1.2. activitats informatives i educatives

C) Idees creatives per fer al centre o a casa 

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

La selecció s’envia cada dos setmanes per correu als 
centres i entitats socials registrades al programa i també es 
publica a la web: https://www.apropacultura.cat/ca/idees-
creatives-fer-centre-casa  

D) Assessorament en temps de COVID 

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

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

• Hospital Universitari Mutua Terrassa 

• SRC Sant Andreu 

• Fundació JOIA 

• SRC Esquerra de l'Eixample 

• Espai Jove-Club Social Fundació Sant Pere Claver 

• Comisión Española de Ayuda al refugiado / CEAR-CCAR  

• Fundació el Maresme 
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6.1.2. activitats informatives i educatives

E) Un matí d’orquestra a distància 

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

F) Formació Apropa Cultura a distància 

Hem seguit amb les formacions en accessibilitat i diversitat. 
Els dies 8 i 15 de juny, per exemple, vam dur a terme una 
formació al personal del Museu d’Història de Catalunya en 
matèria d’inclusió i atenció a col·lectius en situació de 
vulnerabilitat. Aquesta formació va comptar amb més d’una 
vintena d’assistents. 
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6.1.2. activitats informatives i educatives

G) Campanya Dia Internacional dels Museus 

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

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

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

A) Newsletters 

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

Titular Àmbit Públic % obertura % clics data enviament 

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

Més propostes 
creatives per 
inspirar-vos!

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

Formació en 
diversitat i 

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

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

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

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

Formació en 
diversitat i 

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

Creativitat per 
passar el 

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

Què faríem sense 
cultura aquests dies 

de confinament?
Propostes virtuals 1 54.1 (921) 11.6 (197) 16 d'abril de 2020
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6.1.3. creació de continguts específics

A) Newsletters 

Titular Àmbit Públic % obertura % clics data enviament 
Formació en 
diversitat i 

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

Idees per passar el 
confinament amb 

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

La cultura ens ajuda 
a passar millor els 

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

La cultura us espera 
amb els braços 

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

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

Les entitats socials 
us donen les 

gràcies! 
Newsletter agraïment  

entitats socials a culturacontactes del sector cultural de la xarxa Apropa, tant equipaments, programadors com institucions
(enviada a través  

de correu  
ordinari)

(enviada a través  
de correu  
ordinari)

28 de maig de 2020

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

Idees per passar el 
confinament amb 

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

La cultura ens ajuda 
a passar millor els 

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

La cultura us espera 
amb els braços 

oberts
Newsletter entitats socials 1 31.7 (906) 4.4 (127) 14 de maig de 2020
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6.1.3. creació de continguts específics

A) Newsletters 
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6.1.3. creació de continguts específics

B) Clips d’agraïment de les entitats 

Per tal de mostrar la bona acollida de les entitats socials en 
relació al material que generaven els equipaments culturals 
(i que des d’Apropa vam facilitar), vam decidir posar-nos en 
contacte amb els responsables de diverses entitats i 
coordinar la creació d’una sèrie de vídeos on els usuaris 
poguessin enviar mostres d’agraïment als artistes i agents 
de la cultura. 

Amb tot el material rebut, es van crear fins a vuit vídeos de 
cada entitat i un de genèric a mode de resum. El resultat va 
ser molt emocionant i es va compartir tant a xarxes socials 
de forma pública, com als diferents equipaments de la xarxa 
Apropa de manera personalitzada. 

En total, hi van participar 8 entitats: 

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

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

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

• SRC TERRASSA (Servei de Rehabilitació Comunitària de 
Terrassa)

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

• FCSD (Fundació Catalana de Síndrome de Down) 

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

 

Visualitzeu aquí el clip genèric d’agraïment 
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6.1.4. reaccions i resultats a xarxes socials
• INSTAGRAM LIVES amb presència d’Apropa Cultura als 

perfils de diversos equipaments i/o entitats 
• Exemples reaccions USUARIS 
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6.1.4. reaccions i resultats a xarxes socials
• Reaccions EQUIPAMENTS 
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6.1.4. reaccions i resultats a xarxes socials
• Reaccions ENTITATS SOCIALS 
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6.1.4. reaccions i resultats a xarxes socials
• Interacció personalitzada amb museus amb motiu del #DIAINTERNACIONALDELSMUSEUS 
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6.1.4. reaccions i resultats a xarxes socials

*en comparació als mesos previs a l’inici de la pandèmia
Exemple de rendiment de pubicacions:

• RESULTATS FACEBOOK (dades obtingudes durant el període de l’estat d’alarma)
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6.1.4. reaccions i resultats a xarxes socials
• RESULTATS TWITTER (dades obtingudes durant el període de l’estat d’alarma)

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

Resums mensuals:
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6.1.4. reaccions i resultats a xarxes socials
• RESULTATS INSTAGRAM (dades obtingudes durant el període de l’estat d’alarma)

*en comparació als mesos previs a l’inici de la pandèmia
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6.1.5. nova web

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

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

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

• Disseny  del model d’adaptació de la plataforma Apropa 
per oferir oferta cultural a altres comunitats autònomes 
com Balears
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6.1.6. a més, a més…

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

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

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

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

Cuideu-vos,  
Gabriel Cañete, Habitatge, Fundació El Maresme
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6.2. museus agraïts

90



6.2. museus agraïts

Aquestes són algunes de les creativitats específiques que es van crear per difondre el projecte (explicat al punt 5.4. d’aquesta 
memòria) a les xarxes socials.
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6.2. museus agraïts

També es va dur a terme una comunicació específica a tots els museus de la xarxa Apropa perquè es fessin ressò de l’acció a 
les seves xarxes. I es va enviar una nota de premsa, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.
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6.3. lliures d’estigma
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6.3.1. objectius

La campanya de comunicació de la 6ª edició de la Setmana 
Apropa Cultura, engegada amb la intenció de donar 
visibilitat al programa Apropa Cultura, posa el focus en: 

• Reforçar la idea d’Apropa Cultura com un pont que fa de 
vincle entre les entitats que treballen amb persones en 
risc d’exclusió social i la cultura. Apropa Cultura facilita 
l’accés d’aquestes persones a iniciatives culturals que els 
alimenten l’ànima i la dignitat. 

• Focalitzar la campanya en un col·lectiu concret per tal 
de fomentar aquest aspecte de pont entre entitats i 
equipament culturals, a més de visibilitzar els beneficis 
que l’accés a la cultura pugui tenir en un col·lectiu 
concret. Enguany, el col·lectiu que s’ha volgut visibilitzar 
és el de la salut mental i, concretament s’ha volgut 
conscienciar sobre la lluita contra l’estigma. 

• Fomentar que pertànyer al programa Apropa és un motiu 
d’orgull pels equipaments i pels seus treballadors 
#SomApropa 

• Anar més enllà de les accions concentrades en una sola 
setmana. En aquest sentit, enguany s’ha fet un canvi 
important de plantejament i, a partir del 2020, la Setmana 
Apropa es converteix en la Temporada Apropa Cultura 
per tal que els objectius, els missatges i les accions 
tinguin més continuïtat i efectivitat eal llarg de la 
temporada.

• Transmetre als TREBALLADORS/ES DELS EQUIPAMENTS 
la importància del programa i crear implicació personal i 
emocional perquè «és una tasca que requereix dedicació 
inclusiva»  

• Explicar al PÚBLIC DELS EQUIPAMENTS que les 
institucions culturals a les quals acudeixen aposten per la 
cultura inclusiva i formen part activa del programa 
perquè, entre tots, volem fer de la cultura «un privilegi 
inclusiu». 

• Explicar a la SOCIETAT que tothom necessita la cultura i 
que els equipaments públics i privats ho fan possible a 
través del programa Apropa perquè «depèn únicament i 
inclusivament de totes i tots» 

• Involucrar als responsables de les ENTITATS SOCIALS 
(no només als educadors) i a les ADMINISTRACIONS per 
tal d’augmentar la seva implicació perquè estem «a favor 
de caure en risc d’inclusió social» 
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6.3.2. eix temàtic

Des del 2019, es dedica temàticament la campanya de 
visibilització d’Apropa Cultura a un col·lectiu en situació de 
vulnerabilitat concret. Cada any és diferent i això permet 
poder focalitzar i centrar l’atenció en les necessitats 
particulars de cada col·lectiu i facilitar-ne la seva difusió. 
Durant la temproada 2020/21 es centra en el col·lectiu de la 
salut mental. 

Aquesta temàtica s’extendrà al llarg de la temporada 20/21 
per aconseguir que el col·lectiu tingui una presència 
especial i destacada en la programació dels diferents 
equipaments culturals que formen part de l’Apropa Cultura, 
ja sigui en forma d’espectacles, exposicions, xerrades, 
tallers, cicles o qualsevol altra activitat programada. 

Els elements que s’han generat o es generaran per tal de 
donar difusió al col·lectiu de la salut mental enguany són: 

A. Conceptualització de la campanya (claim) 

B. Vídeo promocional 

C. Accions a xarxes amb les corresponents creativitats per 
tal de conscienciar sobre l'estigma 

D. Programa d’activitats #LliuresdEstigma adreçades a 
professionals d'equipaments culturals i de l'àmbit social
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Volem que els espais culturals siguin espais lliures 
d’estigma, lliures de prejudicis i d’etiquetes tòxiques, 
espais que promoguin una vida saludable i reforcin els 
lligams comunitaris. És important destacar que el col•lectiu 
de salut mental, a través d’entitats, centres socials i 
associacions és un dels que més utilitzen el programa 
Apropa Cultura per a les seves sortides culturals. 

La cultura és l’aliment de l’ànima, una companya en els 
moments més difícils, una font de vitalitat i energia per 
recuperar el projecte de vida. Durant la temporada 20/21 
aportarem el nostre gra de sorra en la promoció de la salut 
mental i la lluita contra l’estigma a través de la cultura. 

A més, el col·lectiu de la salut mental és un dels que més ús 
fa de l’Apropa: 

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

• 14.011 experiències culturals en 1.514 sortides de 
persones del col·lectiu de la salut mental des de 2006 

• 24% de reserva d’entrades d’entre el conjunt dels 
col·lectius que fan servir l’Apropa Cultura 

• 293 centres registrats de salut mental (234 a Barcelona, 
15 a Girona, 20 a Lleida i 24 a Tarragona) 

 

6.3.2. eix temàtic

Perquè salut mental? 

Al llarg de la nostra vida ens trobem amb situacions que 
poden desestabilitzar-nos, angoixar-nos i portar-nos al límit 
de les nostres emocions. La pèrdua d’un ésser estimat, 
d’una feina, patir una malaltia o canvis difícils ens poden 
arribar a afectar de moltes maneres. Segons l’OMS, 1 de 
cada 4 persones patirem un problema de salut mental al 
llarg de la vida. Tot i aquesta elevada xifra, els problemes de 
salut mental són encara molt desconeguts per la societat. 

Els trastorns mentals afecten les emocions, capacitat de 
pensament i comportament de les persones que hi 
conviuen, poden ser de durada curta, de mesos, anys o fins i 
tot de per vida. És indispensable que les institucions i la 
ciutadania prenem consciència de la importància de la 
salut mental en la nostra vida diària i comunitària.  

A més, la situació de la pandèmia del Covid-19 i la incertesa 
actual estan afectant a la salut mental de totes i tots, i els 
estudis demostren que el patiment és encara més 
accentuat en les persones que conviuen amb un trastorn 
mental. 

Des d’Apropa Cultura sabem que la cultura té un paper 
imprescindible i necessari en els processos de recuperació 
de Salut Mental, així com en la seva prevenció. 
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6.3.2. eix temàtic

Entrevistes amb responsables d’entitats del sector de la 
salut mental 

Per tal de crear un discurs format sobre la Salut Mental, 
l’equip d’Apropa Cultura s’ha reunit amb els i les 
responsables de les principals entitats i institucions de la 
Salut Mental a Catalunya: 

• OBERTAMENT, Miquel Juncosa, director 

• FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA, Xavier 
Trabado, vocal 

• FEDERACIÓ VEUS, Maria Prats, tècnica de projectes. 

• FÒRUM SALUT MENTAL, Enric Arqués, president 

• ACTIVAMENT, Hernan Sampietro i Marta Delgadillo 

• FUNDACIÓ CONGRES CATALÀ DE SALUT MENTAL, 
Victor Carrasco, director, Anna Carrió de la Junta 

• PROGRAMA SATMI, Victor Martí 

• PLA DIRECTOR DE SALUT MENTAL, Magda Casamitjana, 
directora 

• ESMES, Yolanda Osorio 

• FUNDACIO AREP, Patricia Zamona 
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6.3.2. eix temàtic

A) Conceptualització de la campanya/claim 

Sota el lema #LliuresdEstigma, es vol transmetre la idea de 
la necessitat per a la nostra societat de conviure en una 
societat i uns espais culturals lliures d’estigma, un tret que 
afecta especialment al col·lectiu de la salut mental.

B) Vídeo promocional 

L’spot promocional de la campanya s’ha creat amb l’objectiu 
de llançar un missatge clar, dircte i contundent sobre la 
importància de no posar etiquetes que perpetuin l’estigma.  

S’ha rodat al Museu Picasso, al Palau de la Música i al 
Teatre Romea i l’ha realitzat Funky Monkey. 

El podeu veure a: https://www.youtube.com/watch?
v=17FyLhFqPeo 
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6.3.2. eix temàtic

C) Accions a xarxes contra l’estigma (EN PROCÉS!) 

A les xarxes es segurià una línia de contingut de 
sensibilització que inclourà entre altres (exemples a sota), la 
creació d’una infografia sobre com actuar per no perpetuar 
l’estigma.

D) Activitats 

Amb la col·laboració de les entitats socials de l’àmbit de la 
salut mental i els equipaments culturals, s’ha dissenyat un 
programa d’activitats amb l’objectiu de donar visibilitat a la 
tasca que realitzen aquestes diferents entitats i la força de 
la cultura per assolir una societat més inclusiva. Algunes de 
les activitats que ja s’han dut a terme són, per exemple: 

• Cicle de Xerrades 20/21 “Donar raons per a l’esperança” 
en col•laboració amb el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i entitats socials que fan servir l’Apropa 
Cultura. 

• Jornada d’Accessibilitat i Diversitat sobre Museus i 
Salut Mental al Monestir de Pedralbes 

• Taller “Diferències?” de sensibilització sobre Salut 
Mental al CaixaForum Barcelona (Festival Inclús) i amb la 
col•laboració de l’Associació Arep. Un taller participatiu, 
vivencial i de descoberta per a conèixer més d’aprop el 
món de la Salut Mental amb el cinema com a fil 
conductor. 

El programa es va ampliant amb més propostes a la web 
d’Apropa Cultura a mesura que es van confirmant: 
www.apropacultura.cat/ca/activitats-lliures-estigma 
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6.3.3. acte anual apropa cultura

L’Acte Anual Apropa Cultura va tenir lloc el dilluns 26 
d’octubre al CaixaForum Barcelona, conduït pel periodista 
Xavier Graset i protagonitzat per totes les persones, entitats 
socials i equipaments culturals que fan possible Apropa 
Cultura. Com a novetat l’acte es va retransmetre en 
streaming i el van seguir més de 300 persones. A més, va 
comptar amb l’actuació de l’artista Clara Peya. 

Van participar també a l’acte: 

• Àngels Ponsa, consellera de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya  

• Enric Llorca, diputat de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona 

• Francesc Iglesies, secretari d'Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya    

• Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de 
l'Ajuntament de Barcelona (virtual)  

• Joan Ramon Riera, regidor d'Infància, Joventut, Persones 
grans i Diversitat funcional de l'Ajuntament de Barcelona 

• Daniel Granados, delegat de Drets Culturals de 
l'Ajuntament de Barcelona 

• Ignasi Miró, director de l'Àrea de Cultura i Ciència de la 
Fundació "la Caixa" 

• Sònia Gainza, Directora de l'Apropa Cultura 

Podeu recuperar el vídeo de l’acte a https://
www.youtube.com/watch?v=9Xk2vjEqZE8 
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6.3.4. campanya de premsa

L’objectiu que s’ha volgut assolir amb els mitjans de 
comunicació ha respòs enguany a criteris més qualitatius 
que quantitatius.  

S’ha implicat de forma més personal als mitjans de 
comunicació i als seus responsables de les seccions de 
cultura i societat per tal de crear un vincle més emocional 
amb ells/es. 

Més enllà de l’acte de l’acte de presentació, es busca que la 
cobertura mediàtica d’Apropa Cultura siguin peces 
periodístiques i reportatges més extensos, profunds i en un 
to més emocional, que expliquin històries. 

En aquesta línia, i seguint l’objectiu d’allargar la difusió del 
programa Apropa Cultura al llarg de l’any, el contacte amb 
els mitjans també s’extén al llarg de la temporada. 

A) Dossier de premsa 

Podeu consultar-lo aquí
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6.3.4. campanya de premsa

B) Nota de premsa 

Podeu consultar-la aquí
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6.3.5. publicitat

Enguany s’ha inserit un spot de televisió a TV3, emès en els 
següents dies i espais:

Canal Data Descripció Programa

TV3 20-oct-20 Els Matins

33D 20-oct-20 Pel·lícula
TV3 21-oct-20 Planta baixa

TV3 22-oct-20 Planta baixa

TV3 22-oct-20 Persona Infiltrada

TV3 23-oct-20 Com si fos ahir
TV3 23-oct-20 Zona zàping

33D 23-oct-20 La història de Cuba lliure
TV3 24-oct-20 Tarda de cine

TV3 25-oct-20 Tarda de cine
33D 25-oct-20 Els últims caçadors

33D 26-oct-20 Latituds
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6.3.6. campanya digital i xarxes socials

Treball en xarxa: 

• S’ha establert contacte directe amb els responsables de 
xarxes socials i/o comunicació dels diferents 
equipaments culturals, per tal d’anar tots a la una, per 
exemple, amb la publiciació del vídeo promocional o amb 
la difusió durant el Dia Internacional de la Salut Mental 

• S’ha bolcat tot el material específic per xarxes socials al 
drive especific d’Apropa Cultura on els equipaments han 
pogut descarregar i fer ús del material generat per 
l’Apropa 

Portada twitter

• S’ha incentivat l’ús del hashtag #LliuresdEstigma 
(consensuat entre tots els responsables comunicació 
dels equipaments), així com el genèric #somApropa, i 
s’ha apel·lat al component emocional 

• S’ha compartit als perfils d’Apropa el material divers que 
els equipaments han generat a les seves xarxes socials. 
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6.3.6. campanya digital i xarxes socials
• RESULTATS FACEBOOK (dades obtingudes durant el mes d’octubre)

L’spot promocional a Facebook 
ha tingut un abast de més de 

4000 persones.  

Un dels 
continguts que 
millor ha 
funcionat a 
Facebook ha 
sigut el recull de 
fotografies de 
l’acte Apropa 
amb 28 likes, 4 
comentaris i 6 
comparticions. El 
seu abast ha 
sigut de més de 
1100 persones.
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6.3.6. campanya digital i xarxes socials
• RESULTATS TWITTER (dades obtingudes durant el mes d’octubre)

L’spot promocional a 
Twitter té més de 
2900 reproduccions.
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6.3.6. campanya digital i xarxes socials
• RESULTATS INSTAGRAM (dades obtingudes durant el mes d’octubre)

L’spot promocional a 
Instagram té 1170 

reproduccions.
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6.3.6. campanya digital i xarxes socials
Mencions 
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6.3.6. campanya digital i xarxes socials
Mencions 
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6.3.6. campanya digital i xarxes socials
• RESULTATS YOUTUBE

1033 
visualitzacions

1208 
visualitzacions

1259 
visualitzacions

110



6.3.6. campanya digital i xarxes socials
• RESULTATS GOOGLE ANALYTICS

111



6.4. recull de premsa
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6.4.1. resum

• Consulta el RECULL DE PREMSA aquí 

• Consulta la VALORACIÓ ECONÒMICA de les diferents aparicions a mitjans aquí 

arribar a una 
audiència de 
13.830.757 

persones

  i estan 
valorades en 

127.794 
euros

Les aparicions als mitjans han aconseguit:
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6.4.2. aparicions destacades
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6.4.2. aparicions destacades
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#somApropa



apropacultura.cat  
93 247 93 06 

apropa@apropacultura.cat 

http://apropacultura.cat

