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1. Continguts  
Un any més, es duu a terme la campanya de comunicació anual, engegada amb la intenció 

de donar visibilitat al programa Apropa Cultura, i que des de fa 3 anys es formalitza en les 

Temporades Apropa per a que els objectius, els missatges i les accions tinguin més 

continuïtat i efectivitat al llarg de tota una temporada. Aquestes campanyes posen el 

focus en: 

o 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. 

o 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 Gent Gran en situació de 

dependència i/o aïllament i, concretament s’ha volgut conscienciar sobre la 

soledat no desitjada i com la cultura acompanya a aquestes persones. 

o Fomentar que pertànyer al programa Apropa és un motiu d’orgull pels 

equipaments i pels seus treballadors #SomApropa. 

o Transmetre als treballadors i treballadores dels equipaments la importància del 

programa i crear implicació personal i emocional. 

o Explicar al públic dels equipaments que les institucions culturals a les quals 

acudeixen aposten per la cultura inclusiva i formen part activa del programa. 

o Explicar a la societat que tothom necessita la cultura i que els equipaments públics 

i privats ho fan possible a través del programa Apropa. 

o Involucrar als responsables de les entitats socials (no només als educadors) i a 

les administracions per tal d’augmentar la seva implicació. 

 

En aquest sentit, aquest 2021 s’ha tancat la Temporada Apropa Cultura 2020/21 Lliures 

d’estigma, dedicada a les persones que conviuen amb un trastorn mental; i s’ha engegat 

la nova Temporada Apropa Cultura 2021/22 Mai Soles, dedicada a la Gent Gran en 

situació de dependència i/o aïllament i que explicarem en aquest apartat. 

 

A més, durant tot l’any han tingut lloc altres escenaris comunicativament importants 

sobre els quals Apropa Cultura ha posat especial èmfasi a l’hora de transmetre i 

comunicar: la creació del projecte El Museu s’Apropa, la posada en marxa d’Apropa 



Cultura 
i salut mental

Sabies que…

Com ajuda la cultura a les persones que
conviuen amb un trastorn de salut mental?

Què és l’estigma en la salut mental?

Què pot fer la cultura per reduir l’estigma?

I tu, què pots fer per no perpetuar l’estigma?

1 de 4 de nosaltres
conviurem amb un
problema de salut

mental al llarg de la
nostra vida.

Trenca la rutina 
i promou benestar,

gaudi i un aprenentatge.

Una marca, una
càrrega atribuïda a la
persona que pateix el

trastorn mental.

Normalitzar i
visibilitzar aquesta
realitat per generar

empatia.

Prendre consciència
de la importància de la
salut mental en la vida
diària i comunitària i

empatitzar amb la
diversitat de realitats

del teu voltant.

Les persones que
conviuen amb un

trastorn mental són
estigmatitzades per

gran part de la societat
i això els fa sentir una

forta sensació 
de rebuig.

Estimula
les relacions socials

i crea records positius.

Un prejudici que,
erròniament, pot
GHƭQLU�D�DTXHVWHV

persones com a
irresponsables,

incapaces o violentes.

Construir un
imaginari diferent en
el públic i obrir espais

GH�UHƮH[L´�

Vetllar perquè els
espais culturals siguin

espais lliures de
prejudicis i etiquetes
tòxiques. Des de les
platees a l’escenari,

alça la veu!

Moltes persones
senten por a l’hora de

demanar ajuda per
temor a les

conseqüències
socials i laborals.

Ofereix vitalitat
i ganes de recuperar
el projecte de vida.

La imposició de viure
sota unes etiquetes

limitadores:
esquizofrènic/a,

maníac/a, histèric/a,
boig/ja, etc.

Apostar per la
diversitat i la capacitat

artística de les
persones que conviuen
amb un trastorn mental 

i programar les seves 
creacions als equipaments 

i festivals.

www.apropacultura.cat

No jutjar, acceptar l’altra 
persona amb totes les seves 
particularitats i necessitats 
i respectar altres maneres 
de gaudir d’un espectacle.

Cultura Balears i el projecte artístic comunitari per commemorar la inauguració de la 

Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família de Barcelona, que tot seguit explicarem. 

 

 

1.1. Campanya Lliures d’Estigma 
Durant el primer semestre del 2021 es va fer el tancament de la campanya iniciada el 

2020, la Temporada Apropa Cultura 2020/21 Lliures d’estigma, dedicada a les persones 

que conviuen amb un trastorn mental.  

Campanya Cultura i Salut Mental 
La temporada es va tancar amb una última acció comunicativa a través de les xarxes 

socials i de l’enviament de newsletters a la qual s’hi van sumar els equipaments culturals 

de la xarxa Apropa, compartint ells també les creativitats i fent-se seu el discurs. Es 

tractava d’una campanya de difusió per reflexionar sobre el paper de la cultura i l’estigma 

que pateixen les persones amb problemes de salut mental i que va tenir molt bona rebuda. 

Es pot consultar a la web (www.apropacultura.cat/ca/node/100779) i aquestes són 

algunes de les diferents aplicacions que se’n van fer: 

 

o Infografies per a newsletters (extracte)  

 

   



o Creativitats per a xarxes socials (extracte) 

 
 
 
  



1.2. Campanya Mai Soles 

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 temporada 2021/22 es centra en la Gent Gran en situació de 

dependència i/o aïllament. 

 

Aquesta temàtica s’estendrà al llarg de la temporada 2021/22 per aconseguir que el 

col·lectiu tingui una presència especial i destacada en la programació dels diferents 

equipaments culturals que formen part d’Apropa Cultura, ja sigui en forma d’espectacles, 

exposicions, xerrades, tallers, cicles o qualsevol altra activitat programada. 

 

Per què Gent Gran? 

Arran de la pandèmia de la COVID19, l’accés a la cultura de la gent gran en situació de 

dependència i/o aïllament s’ha vist especialment afectat: les sortides culturals de les 

persones grans en situació de vulnerabilitat són de les que han registrat un descens més 

fort dins la xarxa Apropa Cultura. 

 

Una de les grans qüestions que afecta a aquestes persones és la soledat. Ens referim a 

la soledat de les que viuen a les residències, o que viuen a casa seva però són usuàries 

de centres de dies, de programes d’Alzheimer o altres demències. Estar sola o sentir-se 

sola no és el mateix. Com diuen els experts, la soledat ha esdevingut un problema de salut 

pública i és necessari que tots els agents de la societat treballem per tal de posar-hi 

solució. 

 

Ens toca assumir la responsabilitat que aquestes persones es sentin acompanyades i no 

quedin excloses de l’oferta cultural per culpa de la seva situació. Volem aportar el nostre 

granet de sorra en ajudar a millorar la seva vida, omplir-la d’art i alegria, a elles i a les seves 

cuidadores i persones imprescindibles. 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. 

 

Pel que fa a xifres de persones grans dins la xarxa Apropa: 



o 44.269 experiències culturals de persones grans des del 2006  

o 12,19% de reserva d’entrades d’entre el conjunt de col·lectius que fan servir 

l’Apropa Cultura 

o 420 centres registrats de persones grans: 357 de Barcelona, 23 de Girona, 24 

de Lleida i 16 de Tarragona 

o 3.215 experiències culturals en 269 grups de persones grans durant l’any 

2020. 

 

Entrevistes amb responsables d’entitats del sector de la Gent Gran 

Per tal de crear un discurs format sobre la Gent Gran, l’equip d’Apropa Cultura s’ha reunit 

amb els i les responsables de les principals entitats i institucions a Catalunya. 

 

Conceptualització de la campanya (claim) 
Fem servir el lema #MaiSoles per visibilitzar la necessitat de combatre la soledat no 

desitjada de les persones gran en situació de dependència i/o aïllament. La pandèmia de 

la COVID19 ha fet evident la greu situació de les persones grans i els efectes negatius 

innegables que té en elles aquesta soledat. Per això aquest any centrem els nostres 

esforços en visibilitzar-les i el lema #MaiSoles ens permet reivindicar la necessitat que la 

cultura les ha de poder acompanyar. 

 

 



Vídeo promocional 
L’anunci promocional de la campanya s’ha creat amb l’objectiu de llançar un missatge 

optimista i de celebració: celebrar que poder assistir a equipaments i/o esdeveniments 

culturals és motiu d’alegria i felicitat per a les persones grans. 

 

S’ha rodat al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a l’Auditori de Barcelona i al Teatre 

Nacional, amb coreografia de Claudia SolWat, i ha comptat amb usuaris i usuàries de la 

Residència i Centre de dia Vallbona; la Residència Poblenou, centre públic propi del 

Departament de Benestar i Família, que gestiona la Fundació Vallparadís (Mútua 

Terrassa); i l’Espai Social Sagrada Família (Fundació Catalunya La Pedrera). El vídeo ha 

estat realitzat per la productora Funky Monkey. 

 

El podeu veure aquí. 

    
 

Col·laboració amb il·lustradors/es 
Aquesta és una acció que està encara en procés i que consistirà en l’encàrrec a 

il·lustradors i il·lustradores de referència d’unes vinyetes que conscienciïn a la comunitat 

de les xarxes socials sobre la gent gran, la soledat no desitjada i el poder de la cultura com 

a acompanyament. 

 

Programa d’activitats #MaiSoles 
Adreçades a professionals d'equipaments culturals i de l'àmbit social. Amb la 

col·laboració de les entitats socials i els equipaments culturals, hem dissenyat un 

programa d’activitats que té per objectiu donar visibilitat a la tasca que realitzen aquestes 

entitats socials i al poder de la cultura per aconseguir una societat més inclusiva: 

 

 



a. Acte Anual Apropa Cultura 

Amb l’objectiu de donar a visibilitat al projecte cada any s’organitza l’Acte Anual Apropa 

Cultura que, des de la temporada 2019/20, també serveix per donar el tret de sortida a la 

campanya de conscienciació i activitats sobre un col·lectiu concret d’Apropa i el paper 

clau de la cultura en la millora de la seva vida. 

L’Acte va tenir lloc el dilluns 25 d’octubre al Teatre Romea de Barcelona, va estar conduït 

per la periodista Rosa Badia i protagonitzat per totes les persones, entitats socials, 

administracions i equipaments culturals que fan possible Apropa Cultura. 

També es va retransmetre per streaming i es pot recuperar aquí. 

 

 
 

b. Jornada d’Accessibilitat i Diversitat 'Mai soles. Cultura i Gent gran en situació 

d'aïllament o dependència’  

La Jornada d'Accessibilitat i Diversitat Apropa Cultura 2021 va tenir lloc el 22 de novembre 

al Museu Picasso de Barcelona i va girar al voltant de la Gent Gran i els Museus. L’objectiu 

de la jornada va ser el d’aprofundir en com la cultura i els museus poden acompanyar i 

ajudar en una realitat que ja ha esdevingut un problema de salut pública, la soledat.  

A la jornada hi van participar la filòsofa Begoña Román, que va reflexionar sobre la Gent 

Gran i el Plaer; i la investigadora i professora de psicologia Montserrat Celdrán, que va 

presentar les principals problemàtiques i reptes que ens trobem les persones en fer-nos 

grans.  



A més, es va organitzar una taula rodona en primera persona per conèixer la importància 

de la cultura al llarg de tota la nostra vida i especialment a la tercera edat. Finalment, es 

presentaran activitats, programes i bones pràctiques de museus i Gent Gran a Catalunya.  

També es va retransmetre per streaming i es pot recuperar aquí. 

 

 

 

c. Cicle de xerrades sobre Gent Gran 

Amb la col·laboració del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), s’organitzaran unes 

xerrades online sobre diferents temàtiques interseccionals: Gent Gran i Salut Mental, Gent 

Gran i Diversitat, Gent Gran i Noves Tecnologies, Gent Gran i Gènere, Gent Gran i les 

persones cuidadores.  

 

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

Activitat musical participativa que té lloc a L’Auditori amb l’OBC, a la seu de l’Orquestra 

Simfònica del Vallès amb la mateixa OSV, a diversos teatres de Lleida amb l’OJC de Lleida 

i al Teatre Auditori de Granollers amb l’OCGr. L’activitat consisteix en una trobada amb els 

músics, l’assistència a un assaig de l’orquestra i un taller de música. 

 

e. El Museu s’Apropa 

Explicat a continuació. 

 



Nota de premsa 
El dia de l’Acte Apropa, al qual es va convocar a assistir als mitjans de comunicació, es va 

enviar la següent nota de premsa amb el titular La Gent Gran en situació de dependència 

i/o aïllament centra la nova temporada d'Apropa Cultura, la xarxa de cultura inclusiva que 

celebra 15 anys. 

Es pot consultar sencera aquí. 

 

 



1.3. El Museu s’Apropa 
 

Un dels grans projectes d’Apropa Cultura de l’any és El Museu s’Apropa, a través del qual 

10 museus de la Xarxa Apropa porten les seves col·leccions a les residències per a que la 

gent gran que no pot desplaçar-se pugui gaudir igualment de la cultura. 

A nivell comunicatiu se li ha donat un pes molt rellevant i és un dels projectes que més 

es destaca a l’hora de parlar de la temporada 2021/22 Mai Soles dedicada precisament a 

la Gent Gran en situació de dependència i/o aïllament. El projecte explica també per si sol 

la importància d’Apropa com a pont entre el món social i cultural, facilitant i creant 

sinèrgies per eliminar tot tipus de barreres i el seu empeny per anar sempre més enllà i 

solucionar noves necessitats que precisen d’una solució inclusiva. 

Els esforços de la campanya de premsa de la temporada Mai Soles s’han centrat 

especialment en El Museu s’Apropa, gestionant i aconseguint impactes rellevants i 

destacats com reportatges a TV3, 3/24, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. 

Pel que fa a la difusió a xarxes, s’ha treballat conjunta i coordinadament amb els 

responsables de comunicació dels 10 museus participants als quals, centralitzat des 

d’Apropa Cultura, se’ls hi ha facilitat el discurs, les fotografies i els vídeos perquè 

poguessin mostrar la seva participació i compromís social a la comunitat. L’objectiu és 

que a nivell comunicatiu els museus també es sentin seu el projecte. Un gran exemple 

d’això és el Museu Picasso que va tenir la iniciativa d’organitzar un rodatge a una 

residència per poder mostrar la visita que hi feia el museu. Podeu veure el clip aquí. 

 

Com a elements de difusió, s’han realitzat diverses sessions de fotografies i vídeo (aquí): 

 



1.4. Apropa Cultura Balears 
 

El 2021 ha sigut l’any de la posada en funcionament d’Apropa Cultura a Balears. Un gran 

triomf del projecte que, amb la seva expansió, evidencia la necessitat que la cultura 

inclusiva és més necessària que mai. 

L’inic del projecte a les Balears ha comptat també amb una campanya comunicativa 

centrada en la presentació del projecte als mitjans, la creació d’una base de dades pròpia 

per arribar al sector cultural i social del propi territori i l’obertura d’un perfil propi a 

Instagram, entre altres: 

 

 

 

 

 

  



Nota de premsa 
Amb motiu de la presentació del projecte a Palma de Mallorca la passada primavera, es 

va enviar la següent nota de premsa amb el titular Apropa Cultura s’expandeix i ja és una 

realitat a Balears. 

 

Es pot consultar sencera aquí. 

 

 

  



1.5. Projecte artístic comunitari 
Sagrada Família 
 

Amb motiu de la finalització de la Torre de la Mare de Déu de la Basílica de la Sagrada 

Família i per commemorar el moment històric, es duu a terme la peça artística 

col·laborativa de grans dimensions per part de persones usuàries de Tallers ocupacionals 

i Residències de Gent Gran. Una iniciativa de l’Associació Artenea amb el suport d’Apropa 

Cultura, l’Ajuntament de Barcelona i la Basílica de la Sagrada Família. 

Una acció rellevant que s’ha comunicat a premsa amb el suport de la Sagrada Família, així 

com també als diferents perfils a les xarxes socials d’Apropa Cultura. 

Per celebrar el moment s’han filmat dos vídeos que documenten el procés de creació. Es 

poden veure aquí i aquí. 

 
 
I un vídeo que documenta el resultat final amb testimonis de les mateixes persones 

usuàries creadores, que es pot veure aquí.  

 

  



2. Premsa 

Clipping 
Podeu consultar el recull de premsa amb totes les aparicions de l’any 2021 en format PDF 

aquí; i la valoració econòmica de totes les aparicions de l’any 2021 en format XLS aquí. 

A mode de resum, les xifres sobre la presència d’Apropa Cultura als mitjans de 

comunicació durant l’any 2021 són les següents: 

 

o Total d’impactes: 180 impactes 

(Televisió: 7 / Ràdio: 7 / Premsa escrita: 29 / Online: 137) 

 

o Abast aproximat (audiencia*) dels impactes: 23.347.526 persones 

(Televisió: 2.600.000  / Ràdio: 212.000 / Premsa escrita: 1.898.948 / Online: 

18.636.578) 

 

o La valoració econòmica** aproximada sobre el total d’aparicions ascendeix a: 

372.464€ 

(Televisió: 150.000  / Ràdio: 4.000 / Premsa escrita: 108.467 / Online: 109.998 ) 

 

 

 

 

 

*Audiència: tenint en compte l’audiència dels diferents mitjans i publicacions segons 

dades d’Acceso basades en l’Estudi general de Mitjans (EGM). 

 

**Com es calcula la valoració econòmica? La valoració econòmica (o VPE – valor 

publicitari estimat) és el preu en que està valorada cada publicació. Es calcula tenint en 

compte les audiències de cada mitjà (a més audiència, més valor econòmic) i calculant el 

cost aproximat d’una inserció publicitària de la mateixa mida (en el cas dels diaris) o de la 

mateixa durada (en el cas de ràdios i teles). També se li suma un plus de credibilitat 

(perquè el lector no ho percep com a publicitat). 



Aparicions destacades 
 
 

 

 

 

 

  



 
  



 
 
  



3. Xarxes Socials  
A continuació presentem els principals resultats en orgànic dels perfils d’Apropa Cultura 

a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, tant pel que fa a les dades 

analítiques de seguidors, impressions i interaccions globals, així com a les publicacions 

més destacades de l’any.  

Podeu consultar l’informe complet de xarxes socials amb totes les dades en aquest 

enllaç. 

 

Resultats 
Facebook 

A Facebook el nombre de seguidors/es es situa actualment en 2575, 250 més que l’any 

anterior. S’han fet un total de 81 publicacions, les impressions de les quals han arribat a 

102.000 usuaris/es, amb les quals s’hi ha interaccionat en 1504 ocasions i que han generat 

un percentatge d’engagement del 59,72%. 

El resum d’interaccions és el següent: 

 

 
 
 

Twitter 

A Twitter el nombre de seguidors/es es situa actualment en 3603, 400 més que l’any 

anterior. S’han fet un total de 673 tuits, les impressions dels quals han arribat a 191.000 

usuaris/es, amb els quals s’hi ha interaccionat en 2584 ocasions I que han generat un 

percentatge d’engagement del 13,5%. Altres perfils han mencionat a Apropa Cultura un 

total de 2408 vegades. 

El resum d’interaccions és el següent: 

 



Instagram 

A Instagram el nombre de seguidors/es es situa actualment en 3069, 750 més que l’any 

anterior. S’han fet un total de 50 publicacions al feed, les impressions de les quals han 

arribat a 129.000 usuaris/es, amb les quals s’hi ha interaccionat en 3594 ocasions I que 

han generat un percentatge d’engagement del 89.45%. 

El resum d’interaccions de les publicacions al feed és el següent: 

 

 

 

 

Pel que fa a les stories, durant aquest any se n’han fet 350, les impressions de les quals 

han arribat a 42.624 usuaris/es.  

 

Youtube 

A Youtube el nombre de subscriptors/es es situa actualment en 824, 200 més que l’any 

anterior. Els 184 vídeos penjats han acumulat un total de 31.203 reproduccions. 

El resum d’interaccions és el següent: 

!

 

 

 

Publicacions destacades 
Facebook 

Aquestes són les 3 publicacions més populars de l’any a Facebook segons el seu 

engagement*.  

 

*L’engagement és la dada que mesura el compromís dels seguidors i que es calcula a 

partir de les impressions i l’abast de les publicacions. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twitter 

Aquestes són les 3 publicacions destacades de l’any. En aquest cas ens hem basat en les 

impressions, les quals han sumen un total de 43.735 usuaris/es en les tres publicacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instagram 

Aquestes són les 3 publicacions destacades de l’any, les impressions de les quals han 

arribat a un total de 8.210 usuaris/es diferents: 

!

!

!  



4. Campanya online  
Com a novetat, aquest 2021 es va decidir invertir en campanyes online per tal d’arribar a 

nou públic. Concretament, es van fer campanyes de Facebook Ads i Instagram Ads. 

L’objectiu era triple: captar nous seguidors al perfil de Facebook, captar nous seguidors 

als perfils d’Instagram i aconseguir nous subscriptors per al butlletí. 

Podeu veure l’informe complet de les campanyes, que es van fer durant la primera 

quinzena de juny, aquí. 

 

Creativitats 
Creativitats captació a Facebook: 

 
Creativitats captació a Instagram: 

 



Creativitats captació al butlletí: 

 
 

 

Resultats 
Resultats captació a Facebook: es van aconseguir 158 seguidors nous gràcies a la 

campanya. 

 

 
 

Resultats captació a Instagram: es van aconseguir 55 seguidors nous gràcies a la 

campanya. 

 



 
 

Resultats captació al butlletí: es van aconseguir 53 nous subscriptors gràcies a la 

campanya. 

 
Resultats globals: 

 

 
 



Valoració 
Campanya seguidors FB 

Analitzant les dades d’abast (4k) i impactes (16k) de la pàgina de FB, veiem que el 

creixement d’aquestes mètriques respecte el periode anterior ha sigut molt important. A 

nivell de captació de seguidors, se n’han afegit 158 de nous a un cost de 0,60€/seguidor, 

i es troba dins la forquilla habitual per aquest tipus de campanyes, sobretot si tenim en 

compte que no hi havia cap incentiu específic vinculat. 

 

Campanya seguidors IG 

Donat que l’èxit d’aquesta campanya depèn del nº de seguidors que augmentem, veiem 

que el compte ha augmentat en aquest periode en 60 seguidors. Donat que no és possible 

determinar l’origen d’aquests seguidors, ho compararíem amb el ritme anterior a la 

campanya per veure’n el rendiment. A nivell d’abast (13k) i impressions (24k), la difusió ha 

estat molt correcte. 

 

Campanya captació butlletí 

Segons la plataforma, s’han generat un total de 53 nous subscriptors al butlletí, a un cost 

de 3,04€/subscriptor. El cost per subscritor ha anat baixant a mesura que la campanya 

s’optimitzava. A priori, ens sembla un cost per subscriptor dins els paràmetres habituals, 

partint de que ja només el Cost Per Clic a l’enllaç ha sigut de 0,95€. També aquí cal tenir 

en compte que no hi havia cap incentiu específic vinculat. 

 

Altres dades 

A nivell demogràfic, la plataforma s’ha decantat per impactar més les dones (76%) que 

els homes (24%), I a costos més baixos. 

 

A nivell d’altres mètriques secundàries de les campanyes (bàsicament les d’engagement), 

les campanyes han generat 323 likes, 343 clics cap als enllaços i 41 posts compartits.  



5. Newsletters  
En total, aquest 2021 s’han elaborat i enviat un total de 132 butlletins dirigits a les 

diferents tipologies de públic divers i interessat que reuneix més de xxxx contactes.  

A més, enguany s’ha fet un esforç per començar a ampliar la base de dades i poder arribar 

a més públic interessat amb la creació i disseny de butlletins estratègics que s’envien 

bimensualment i el contingut dels quals es basa sobretot en entrevistes, formació, 

entreteniment, recomanacions, etc. Qualsevol persona es pot subscriure al a través de la 

web: www.apropacultura.cat/ca/butlleti. Aquests són els que s’han creat enguany i es 

poden consultar aquí: 

 

 

 
 

 
 

Maig 

Juliol 

Novembre 



Enviaments 
Aquests són els enviaments que s’han fet durant el 2021 amb el recull de les dades de 

receptors, obertures i clics: 

 
Tema Data Total de 

receptors 
Enviaments 

exitosos 
Obertures 
úniques 

% 
Obertura 

Total 
Obertures 

Clics 
únics 

Total 
Clics 

Participa a la 
convocatòria de 
febrer i març 2021! 

Jan 11, 
2021 
03:42 
pm 

2788 2760 812 29.42% 1898 207 323 

Comença la 
Presentació de la 
Programació de 
Barcelona al 
nostre canal 
Youtube! 

Jan 13, 
2021 
10:08 
am 

2782 2758 656 23.79% 1383 62 108 

Ja disponible el 
vídeo de la 
Programació de 
Barcelona al 
nostre canal 
Youtube! 

Jan 14, 
2021 
10:51 
am 

2777 2757 617 22.38% 1304 53 75 

Últims dies per 
participar a la 
convocatòria de 
febrer i març 2021! 

Jan 15, 
2021 
11:01 
am 

2771 2751 671 24.39% 1343 95 154 

Apunta't al taller 
d'arts visuals 
online per a 
professionals de 
l'acció social i 
educativa! 🎨 

Jan 18, 
2021 
11:45 
am 

1573 1568 741 47.26% 2921 74 133 

Propostes de 
febrer i març a 
Tarragona! 

Feb 01, 
2021 
02:19 
pm 

113 112 28 25.00% 92 5 25 

Propostes de 
febrer i març a 
Figueres! 

Feb 01, 
2021 
02:20 
pm 

25 25 11 44.00% 39 4 13 

Propostes de 
febrer i març a 
Barcelona! 

Feb 01, 
2021 
02:22 
pm 

1324 1316 433 32.90% 1190 84 170 

Propostes de 
febrer i març al 
Vallès! 

Feb 01, 
2021 
02:22 
pm 

247 245 49 20.00% 207 17 46 

Propostes de 
febrer i març a 
prop a la província 
de Lleida! 

Feb 01, 
2021 
02:23 
pm 

122 116 33 28.45% 124 12 24 

Propostes de 
febrer i març a 
l'Hospitalet i el 
Baix Llobregat! 

Feb 01, 
2021 
02:24 
pm 

164 163 47 28.83% 72 7 7 

Propostes de 
febrer i març a 
Banyoles, Girona i 
Lloret de Mar! 

Feb 01, 
2021 
02:25 
pm 

158 158 53 33.54% 106 13 24 



Vídeo de la nova 
programació a 
Girona província! 

Feb 02, 
2021 
02:46 
pm 

221 221 76 34.39% 137 16 34 

Vídeo de la nova 
programació a 
Tarragona 
província! 

Feb 02, 
2021 
02:53 
pm 

108 106 35 33.02% 89 8 17 

Un matí 
d'orquestra online i 
altres propostes 
virtuals 

Feb 03, 
2021 
02:23 
pm 

1593 1589 836 52.61% 2324 132 297 

Es poden respirar 
els quadres? 
Apunta't al proper 
taller Educa amb 
l'Art! 

Feb 08, 
2021 
10:33 
am 

1968 1958 738 37.69% 1880 32 47 

Un matí 
d'orquestra online i 
altres propostes 
virtuals 

Feb 09, 
2021 
01:21 
pm 

1187 1124 307 27.31% 829 53 129 

Novetats als 
museus de 
l'Apropa Cultura! 
Història, esport, 
natura... 

Feb 10, 
2021 
12:56 
pm 

1734 1720 517 30.06% 1132 94 200 

Vídeo de la nova 
programació a 
Lleida província! 

Feb 12, 
2021 
12:03 
pm 

142 135 47 34.81% 85 19 28 

Propostes a 
Vilafranca del 
Penedès! 

Feb 15, 
2021 
10:00 
am 

29 29 10 34.48% 32 8 16 

Taller d'Art i 
Respiració per a 
professionals de 
l'acció social, 
últimes places! 

Feb 18, 
2021 
09:30 
am 

1528 1520 776 51.05% 2095 16 44 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Feb 23, 
2021 
02:05 
pm 

180 180 74 41.11% 132 36 65 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Feb 24, 
2021 
09:55 
am 

74 73 21 28.77% 45 5 8 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Feb 24, 
2021 
10:15 
am 

102 100 38 38.00% 78 20 52 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Feb 24, 
2021 
11:04 
am 

678 670 189 28.21% 418 91 180 

Aprofiteu la 
subscripció al 
Canal Digital de 
L'Auditori per 3€! 

Mar 03, 
2021 
11:24 
am 

3564 3535 934 26.42% 1767 91 186 

Un espectacle per 
a joves que atrapa: 
AKA a la Villarroel! 

Mar 05, 
2021 
01:07 
pm 

264 264 80 30.30% 209 14 39 



Memòries 
compartides: 
activitat online 
intergeneracional 
per a la gent gran 

Mar 08, 
2021 
10:14 
am 

241 240 71 29.58% 239 20 77 

Propostes 
culturals a 
Barcelona ciutat! 
Us animeu? 

Mar 08, 
2021 
10:15 
am 

2858 2843 837 29.44% 1931 253 493 

Un Matí 
d'Orquestra al teu 
centre! 

Mar 08, 
2021 
10:16 
am 

1 1 1 100.00% 1 0 0 

Apunta't al taller 
presencial Educa 
amb l'Art de teatre 
al TNC! 

Mar 11, 
2021 
10:18 
am 

1541 1533 462 30.14% 1653 36 69 

Consulteu noves 
activitats de 
primavera! 

Mar 24, 
2021 
03:36 
pm 

3686 3655 1146 31.35% 2696 446 792 

Inscriu-te al taller 
presencial Educa 
amb l'Art de 
música a 
L'Auditori! 

Mar 29, 
2021 
10:17 
am 

2648 2630 682 25.93% 1709 49 113 

Un Matí 
d'Orquestra 
presencial a L' 
Auditori 

Apr 09, 
2021 
09:49 
am 

368 368 108 29.35% 237 22 67 

Novetats de 
primavera als 
museus d'Apropa 
Cultura! 🌷🌸💐 

Apr 12, 
2021 
09:31 
am 

1795 1785 520 29.13% 1324 144 326 

Apropa't a l'Orient 
Express amb la 
Banda Municipal! 

Apr 14, 
2021 
12:37 
pm 

2005 1998 550 27.53% 1387 70 169 

Les millors 
activitats a 
Vilafranca del 
Penedès per 
aquesta 
primavera 🌷🌸💐 

Apr 15, 
2021 
11:38 
am 

40 39 10 25.64% 13 6 10 

Amb música tot es 
viu millor! Concerts 
disponibles a 
Barcelona! 

Apr 20, 
2021 
02:29 
pm 

1513 1504 468 31.12% 1040 85 212 

Espectacles 
familiars per a tots 
els públics a 
Barcelona! 

Apr 21, 
2021 
10:06 
am 

448 446 143 32.06% 463 21 60 

Voleu anar al 
teatre a 
Barcelona? Us fem 
propostes! 

Apr 21, 
2021 
11:43 
am 

1511 1505 474 31.50% 1099 84 204 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Apr 21, 
2021 
01:44 
pm 

153 151 60 39.74% 96 23 37 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Apr 21, 
2021 
01:45 
pm 

921 916 300 32.75% 533 104 213 



Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Apr 21, 
2021 
01:45 
pm 

110 108 37 34.26% 66 12 32 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Apr 21, 
2021 
01:46 
pm 

260 259 106 40.93% 223 48 77 

Campanya Salut 
Mental i Cultura. 
Ens ajudeu a 
difondre-la? 

May 03, 
2021 
11:15 
am 

1367 1290 355 27.52% 1244 64 187 

Mare de sucre al 
TNC. Gaudiu de 
funcions 
accessibles 

May 06, 
2021 
10:23 
am 

800 791 260 32.87% 659 20 56 

19 maig: 
Presentació virtual 
en directe de les 
novetats d'estiu! 

May 14, 
2021 
01:17 
pm 

2985 2957 834 28.20% 1893 151 355 

Apropa't a l'Orient 
Express amb la 
Banda Municipal! 

May 17, 
2021 
12:04 
pm 

1989 1986 522 26.28% 2535 63 208 

Demà 19 maig: 
Presentació virtual 
en directe de les 
novetats d'estiu! 

May 18, 
2021 
09:31 
am 

2969 2953 759 25.70% 1596 116 232 

Comencem la 
presentació virtual 
en directe de les 
novetats d'estiu! 

May 19, 
2021 
11:15 
am 

2963 2951 673 22.81% 1237 97 199 

Subscriu-te al nou 
butlletí! 

May 19, 
2021 
12:00 
pm 

1422 1313 388 29.55% 998 158 254 

Subscriu-te al nou 
butlletí! 

May 19, 
2021 
12:01 
pm 

3258 3244 743 22.90% 1366 201 341 

Subscriu-te al nou 
butlletí! 

May 19, 
2021 
12:03 
pm 

1230 1165 271 23.26% 441 66 118 

Nou butlletí 
d'Apropa Cultura 

May 20, 
2021 
02:59 
pm 

5 5 4 80.00% 10 1 11 

Nou butlletí 
d'Apropa Cultura 

May 26, 
2021 
11:18 
am 

6 6 6 100.00% 13 0 0 

Nou butlletí 
d'Apropa Cultura 

May 26, 
2021 
01:24 
pm 

2019 1588 533 33.56% 1710 75 140 

Encara no heu la 
preselecció de la 
convocatòria 
d'estiu? 

Jun 01, 
2021 
09:58 
am 

2620 2614 806 30.83% 1994 173 270 

Voleu assistir a un 
concert i veure 
bon cinema? 

Jun 03, 
2021 
02:54 
pm 

1193 1187 385 32.43% 950 88 190 



Novetats Apropa 
Cultura! Art per 
sentir i gaudir 🎨 

Jun 07, 
2021 
09:06 
am 

2579 2562 684 26.70% 1241 76 139 

Les millors 
activitats culturals 
a prop vostre! 

Jun 09, 
2021 
11:29 
am 

127 126 35 27.78% 48 12 25 

Viviu en primera 
persona un 
experiment teatral 
únic al CCCB! 

Jun 14, 
2021 
05:23 
pm 

733 727 234 32.19% 604 26 46 

Reserva directa 
pels espectacles i 
activitats d'estiu! 

Jun 22, 
2021 
02:38 
pm 

658 652 201 30.83% 454 52 137 

Nou butlletí 
d'Apropa Cultura 

Jun 29, 
2021 
09:59 
am 

103 103 46 44.66% 125 6 12 

Concerts 
disponibles al 
Festival de Porta 
Ferrada! 

Jul 07, 
2021 
02:27 
pm 

2148 2123 728 34.29% 1366 129 234 

Festival de 
Perelada, Torroella 
i més concerts de 
l'Empordà! 

Jul 09, 
2021 
11:39 
am 

2140 2120 578 27.26% 1080 73 131 

Presentació de la 
programació de 
Barcelona al Liceu! 
Guardeu-vos la 
data! 

Jul 28, 
2021 
10:58 
am 

3006 2974 809 27.20% 1680 142 225 

Butlletí Apropa 
Cultura | Us 
desitgem un bon 
estiu! 

Jul 28, 
2021 
01:29 
pm 

1 1 1 100.00% 4 1 1 

Butlletí Apropa 
Cultura | Us 
desitgem un bon 
estiu! 

Jul 28, 
2021 
01:42 
pm 

1831 1701 564 33.16% 1109 64 130 

Bon estiu i a seguir 
gaudint la cultura! 

Aug 03, 
2021 
01:49 
pm 

2997 2932 761 25.95% 1714 152 285 

El setembre arriba 
amb ganes de 
cultura! 

Sep 06, 
2021 
11:51 
am 

3844 3773 1129 29.92% 2807 356 722 

No us perdeu la 
presentació de la 
programació de 
Barcelona al Liceu! 

Sep 08, 
2021 
11:15 
am 

2513 2479 652 26.30% 1373 64 99 

Apunta't a la 
formació de 
música i moviment 
a l'Auditori de 
Girona! 

Sep 09, 
2021 
09:27 
am 

352 348 147 42.24% 254 4 4 

Demà 14 de 
setembre 
presentem 
temporada Apropa 
al Liceu! 

Sep 13, 
2021 
12:34 
pm 

2506 2470 683 27.65% 1334 33 49 



Demà 15 de 
setembre 
presentem 
programació de 
Girona província 

Sep 14, 
2021 
03:10 
pm 

252 251 82 32.67% 163 12 17 

9:30h comença la 
presentació 
programació de 
Girona província 

Sep 15, 
2021 
09:15 
am 

251 250 77 30.80% 117 11 31 

Demà a les 10h 
presentació 
programació de 
Lleida província 

Sep 15, 
2021 
01:01 
pm 

152 151 41 27.15% 79 7 11 

Ja disponible la 
presentació de la 
programació de 
Barcelona al 
Youtube! 

Sep 15, 
2021 
04:28 
pm 

2493 2469 649 26.29% 1390 89 143 

Comença a les 10h 
presentació 
programació de 
Lleida província 

Sep 16, 
2021 
09:41 
am 

152 151 31 20.53% 45 7 17 

Disponible el vídeo 
de la programació 
de Girona 
província 

Sep 16, 
2021 
11:10 
am 

251 250 78 31.20% 180 15 19 

Vídeo disponible 
de la presentació 
programació de 
Lleida província 

Sep 17, 
2021 
12:16 
pm 

152 151 33 21.85% 78 10 15 

Dilluns 20 a les 
10:15h presentació 
programació de 
Reus i Caixaforum 
Tarragona 

Sep 17, 
2021 
12:44 
pm 

113 111 37 33.33% 72 6 8 

Amb la tardor 
arriba el curs 
Educa amb l'Art 
2021/22! 🎨 

Sep 20, 
2021 
09:54 
am 

3386 3358 859 25.58% 2138 112 207 

A les 10:15h 
comença la 
presentació 
programació de 
Reus i Caixaforum 
Tarragona 

Sep 20, 
2021 
10:00 
am 

113 111 30 27.03% 42 4 6 

Últims dies per fer 
preseleccions dins 
la convocatòria de 
tardor 

Sep 20, 
2021 
01:15 
pm 

3780 3753 1040 27.71% 2348 234 371 

Torna el Cor 
Apropa Cultura! 
Voleu seguir 
formant-ne part? 

Sep 23, 
2021 
11:19 
am 

95 89 64 71.91% 235 45 128 

Ja podeu consultar 
els resultats del 
sorteig! 

Sep 23, 
2021 
05:00 
pm 

150 150 73 48.67% 185 29 76 

Dissabte 2 
d'octubre: 
Formació Educa 
amb l'Art a 
l'Auditori de 
Girona per a 

Sep 27, 
2021 
12:58 
pm 

251 249 74 29.72% 140 3 4 



professionals de 
l'acció social! 🎵 
Torna el Cor 
Apropa Cultura! 
Primer assaig 
divendres 1 
d'octubre! 

Sep 27, 
2021 
01:06 
pm 

89 89 64 71.91% 219 37 100 

Un Matí 
d'Orquestra a L' 
Auditori per a 
persones amb 
alzheimer o altres 
demències 

Sep 30, 
2021 
12:15 
pm 

292 292 78 26.71% 238 21 38 

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

Sep 30, 
2021 
12:19 
pm 

481 481 152 31.60% 352 49 73 

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

Sep 30, 
2021 
12:22 
pm 

340 338 109 32.25% 299 33 53 

Gaudir de la 
cultura a preus 
molt reduïts. Com 
fer la vostra 
primera reserva! 

Oct 07, 
2021 
12:50 
pm 

253 195 43 22.05% 97 12 21 

Voleu participar de 
l'Acte Anual 
Apropa Cultura? 

Oct 07, 
2021 
01:34 
pm 

2440 2427 664 27.36% 1352 21 44 

Voleu participar de 
l'Acte Anual 
Apropa Cultura? 

Oct 07, 
2021 
01:36 
pm 

1347 1266 293 23.14% 615 9 48 

Tota la 
programació ja 
disponible en 
reserva directa! 

Oct 08, 
2021 
12:21 
pm 

3016 3000 794 26.47% 1714 168 321 

Apunta't a la 
formació Educa 
amb l'Art al 
Monestir de 
Pedralbes! 

Oct 13, 
2021 
12:41 
pm 

1283 1280 600 46.88% 1217 26 27 

Ens vols 
acompanyar a 
l'acte Anual 
Apropa Cultura ? 

Oct 13, 
2021 
04:39 
pm 

1037 978 278 28.43% 1002 61 124 

Les millors 
activitats culturals 
molt a prop vostre! 

Oct 15, 
2021 
11:28 
am 

972 970 305 31.44% 782 74 175 

El Museu 
s'Apropa. 
Activitats 
artístiques al 
vostre centre ! 🙌 

Oct 20, 
2021 
10:53 
am 

92 91 22 24.18% 102 9 60 

Seguiu l'Acte 
Anual Apropa 
Cultura 2021 en 
directe! 💻 

Oct 22, 
2021 
11:24 
am 

3752 3730 859 23.03% 1600 42 55 



A les 11h 
comencem! Seguiu 
l'Acte Anual 
Apropa Cultura 
2021 en directe! 💻 

Oct 25, 
2021 
09:35 
am 

3749 3728 859 23.04% 1541 33 41 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Oct 27, 
2021 
03:38 
pm 

267 264 106 40.15% 195 35 58 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Oct 27, 
2021 
03:39 
pm 

159 158 50 31.65% 124 22 46 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Oct 27, 
2021 
03:41 
pm 

950 945 278 29.42% 590 98 198 

Propostes 
culturals a la 
vostra comarca 

Oct 27, 
2021 
03:47 
pm 

1552 1546 531 34.35% 1213 120 223 

Volem millorar per 
vosaltres! Tots 
som equip 👍 

Nov 02, 
2021 
10:40 
am 

72 72 11 15.28% 17 3 8 

Propostes 
culturals a la 
Cervera 

Nov 04, 
2021 
09:41 
am 

9 9 2 22.22% 3 0 0 

Moments de l'acte 
anual Apropa 
Cultura 2021 

Nov 04, 
2021 
02:37 
pm 

3861 3839 478 12.45% 1052 43 117 

Us ve de gust fer 
una sortida 
cultural? Us 
ajudem a 
organitzar-la! 

Nov 10, 
2021 
01:22 
pm 

196 162 37 22.84% 62 12 23 

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

Nov 16, 
2021 
01:00 
pm 

336 335 115 34.33% 282 33 57 

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

Nov 16, 
2021 
01:00 
pm 

480 478 143 29.92% 501 34 53 

Un Matí 
d'Orquestra a L' 
Auditori per a 
persones amb 
alzheimer o altres 
demències 

Nov 16, 
2021 
01:01 
pm 

292 290 78 26.90% 265 19 32 

Reserveu ja les 
entrades pel 
Festival Inclús, el 
festival més 
accessible! 

Nov 17, 
2021 
03:13 
pm 

515 515 158 30.68% 462 41 74 

Formació al Centre 
d'Art la Panera per 

Nov 17, 
2021 

202 200 49 24.50% 142 2 7 



a professionals de 
l'acció social 

04:59 
pm 

Darreres entrades 
per aquest any 

Nov 18, 
2021 
02:21 
pm 

2503 2483 824 33.19% 2040 162 341 

A les 9,15h. 
comencem! Seguiu 
la Jornada 
#MaiSoles en 
streaming! 💻 

Nov 22, 
2021 
08:43 
am 

78 77 47 61.04% 122 41 116 

Les millors 
activitats culturals 
molt a prop vostre! 

Nov 22, 
2021 
09:45 
am 

967 963 276 28.66% 686 43 77 

Novetats culturals 
a la vostra 
província! 🙌 

Nov 22, 
2021 
01:43 
pm 

266 265 77 29.06% 168 4 9 

Novetats i les 
millors activitats 
culturals a prop 
vostre! 

Nov 22, 
2021 
02:32 
pm 

117 117 33 28.21% 100 12 28 

Apunta't a la 
formació artística 
per a professionals 
de l'acció social a 
Girona! 

Nov 23, 
2021 
01:39 
pm 

361 361 99 27.42% 232 4 5 

Butlletí Apropa 
Cultura 

Nov 25, 
2021 
10:50 
am 

1 1 1 100.00% 2 0 0 

Nou butlletí 
Apropa Cultura! 

Nov 25, 
2021 
01:53 
pm 

1859 1728 566 32.75% 1120 101 225 

Apunta't a la 
formació Educa 
amb l'Art a Girona 
per a professionals 
de l'àmbit social! 

Dec 02, 
2021 
12:48 
pm 

481 477 96 20.13% 137 4 4 

Apunta't a la 
formació Educa 
amb l'Art a Lleida 
per a professionals 
de l'accio social! 

Dec 02, 
2021 
12:56 
pm 

413 410 87 21.22% 175 3 12 

CASA. 
L'imperdible i 
colpidora obra de 
teatre basada en 
històries reals 

Dec 02, 
2021 
03:57 
pm 

209 209 59 28.23% 175 3 4 

CASA. 
L'imperdible i 
colpidora obra de 
teatre basada en 
històries reals 

Dec 02, 
2021 
04:07 
pm 

209 208 63 30.29% 123 1 1 

Visiteu el Museu 
de la Vida Rural! 
Tradició i natura 🙌 

Dec 14, 
2021 
10:00 
am 

125 125 24 19.20% 43 5 8 

Vine a la formació 
Educa amb l'Art a 
Lleida per a 

Dec 14, 
2021 
11:47 
am 

412 410 70 17.07% 150 4 4 



professionals de 
l'acció social! 
Actualització de la 
vostra fitxa 
d'equipament al 
web d’Apropa 
Cultura 

Dec 14, 
2021 
12:08 
pm 

209 208 81 38.94% 492 32 69 

Voleu anar a una 
activitat cultural 
aquest Nadal? 

Dec 16, 
2021 
12:47 
pm 

269 269 75 27.88% 238 17 36 

Voleu anar a una 
activitat cultural 
aquest Nadal? 

Dec 16, 
2021 
12:47 
pm 

158 157 32 20.38% 79 7 10 

Voleu anar a una 
activitat cultural 
aquest Nadal? 

Dec 16, 
2021 
12:48 
pm 

118 118 30 25.42% 56 5 6 

Voleu anar a una 
activitat cultural 
aquest Nadal? 

Dec 16, 
2021 
12:49 
pm 

2567 2550 739 28.98% 2059 155 262 

El 2022 arriba amb 
ganes de cultura! 
Convocatòria 
oberta! 

Dec 21, 
2021 
03:35 
pm 

3207 3191 659 20.65% 1488 115 168 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


