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1 Dades del programa
1.1 Què és Apropa Cultura
Apropa Cultura és una iniciativa que uneix equipaments culturals amb les entitats del sector
social per fer la cultura accessible. Connectem les entitats socials amb els teatres, auditoris,
museus, espais singulars i festivals d’arreu de Catalunya.
Som una iniciativa de lleure cultural inclusiu per a les entitats socials que articula el programa
social des dels equipaments culturals. Col·laborem amb entitats socials que treballen amb
persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, tant en àmbits preventius com
d’intervenció directa. Els unim als equipaments culturals amb vocació de compromís social. A
tots ells, els acompanyem en el procés de convertir la cultura en un fet habitual i rellevant
també per a les persones en situació més vulnerable.

1.2 Què ofereix Apropa Cultura
Tots ens hem emocionat, hem rigut o plorat gràcies a l’art. Més enllà dels sentiments, la
cultura també ajuda a desenvolupar la creativitat, l’autodeterminació personal i la salut.
Amb el programa, més persones tenen l’oportunitat de viure la cultura, fomentant una font de
felicitat molt necessària: “La cultura m’aporta confiança, autoestima, plaer de passar-ho bé,
em sento més plena: em dóna vida.” (Sílvia Gassó, Club Social Aixec).
Espectacles, exposicions, activitats participatives i formacions:
+ Apropa Cultura ofereix un ampli ventall d’espectacles de la programació habitual de
teatres i auditoris.
+ A través del programa, museus i centres culturals proposen als col·lectius socials
visites i tallers al voltant de les seves col·leccions i exposicions. Aquestes activitats
s’adapten a les necessitats de cada grup.
+ Tota la programació s’ofereix a preus entre 0 i 3 €/persona.
+ Vetllem perquè les sortides siguin un èxit: periòdicament organitzem sessions de
presentació de la programació que s’ofereix als centres socials de cada municipi.
+ Organitzem formacions artístiques adreçades a professionals de l’acció social i
educativa. Al web, proporcionem recursos pedagògics en xarxa per a treballar les arts
en els centres socials.
+ Dissenyem formacions en accessibilitat i inclusió adreçades al personal dels
equipaments culturals per tal de poder oferir el millor servei possible als col·lectius
socials*.
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1.3 A qui s’adreça
Apropa Cultura s’adreça a entitats i centres socials que treballen amb persones amb
discapacitat intel·lectual, amb problemàtica de salut mental, discapacitat física en situació
d’exclusió social, gent gran (residències, centres de dia), en privació de llibertat, immigració
(programes d’acollida i d’inclusió social), infància i adolescència (CRAES i centres oberts),
drogodependències i/o altres addiccions, sense llar, dones (violència de gènere i risc
d’exclusió), Trastorn de l’Espectre Autista, col·lectiu LGTBI. Tots aquest 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 relacionarà amb aquest tipus de tarifa.

1.4 Tasques i gestions de l’oficina central
+ Difusió del programa
Promovem la incorporació de la programació cultural de nous equipaments culturals i
ajuntaments: per tal d’acordar l’adhesió dels teatres, auditoris, museus i festivals,
s’estableix contacte amb directors, gerents, regidors, alcaldes,.... Seguidament
realitzem formacions específiques adreçades al personal de l’equipament per tal de
donar el millor servei possible. A més, de manera continua fem un servei
d’acompanyament per potenciar i desenvolupar el programa.
Gestionem la base de dades de més de 2.100 centres socials de 184 municipis i
treballem per ampliar el nombre. Treballem amb federacions, agrupacions, entitats i
diputacions per tal de fer-nos conèixer al màxim de centres possibles de tots els
municipis de Catalunya.
Dissenyem i produïm una campanya de comunicació anual en col·laboració amb els
equipaments culturals i entitats socials per tal de donar a conèixer el programa i
reivindicar l’accés a la cultura com a dret universal.
+ Gestió de la oferta cultural
Gestionem el web www.apropacultura.cat, mitjançant el qual dinamitzem la venda
d’entrades i vehiculem totes les reserves d’entrades a espectacles i visites a museus.
Durant el 2018 s’han realitzat més de 48.000 experiències culturals als equipaments
culturals adherits a la xarxa Apropa Cultura.
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Organitzem sessions de presentació de la programació a 17 municipis per tal de
donar a conèixer totes les propostes culturals als centres socials i ajudar-los a fer la
millor tria. Fem la difusió de les presentacions entre els centres socials per tal que
s’inscriguin el màxim de persones possibles.
Vetllem per tal que els equipaments culturals ofereixin com a mínim el 2% de la seva
programació habitual a col·lectius en risc d’exclusió social. Oferim un servei continuat
de suport als més de 100 equipaments culturals en l’àmbit de gestió així com també a
nivell informàtic i de continguts.
Promovem el disseny d’activitats artístiques adreçades a col·lectius específics.
Assessorem als equipaments culturals per tal d’adaptar les seves activitats a les
necessitats de cada col·lectiu.
+ Formació
Dissenyem i organitzem el curs Educa amb l’Art, formacions adreçades a professionals
de l’acció social i educativa que volen descobrir com utilitzar les arts en el seu dia a dia
treballant amb persones en situació de vulnerabilitat. Cada sessió és dissenyada per
Apropa Cultura conjuntament amb el Servei Educatiu de l’equipament cultural on
s’organitza i els conferenciants escollits. Apropa Cultura s’encarrega de la difusió i
inscripcions dels assistents. Cada sessió és enregistrada i editada en vídeo per Apropa
Cultura i publicada per ser consultada obertament. A més, s’elabora un dossier
pedagògic de cada formació.
Realitzem Jornades sobre accessibilitat i diversitat adreçades a professionals que
treballen en equipaments culturals, per tal de donar a conèixer el món social, dels
diferents col·lectius, i les seves característiques per atendre’ls millor, així com
compartir experiències de projectes artístics i socials i també bones pràctiques d’altres
equipaments.
Oferim als equipaments culturals la possibilitat de rebre un servei personalitzat
d’assessorament referent a activitats i adaptacions, disseny universal, per tal
d’adaptar-se a les necessitats dels col·lectius amb diversitat.

+ Coordinació de projectes artístics
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.
Establim vincles i ponts de diàleg entre l’àmbit cultural i el social a través del projecte
Cruïlles Apropa. Són intercanvis d’experiències entre un equipament cultural i un
centre social a través de visites a ambdós espais.
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+ 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.

1.5 Història
Apropa Cultura és una iniciativa nascuda a L’Auditori la temporada 2006/2007 sota el nom
L’Auditori Apropa amb el suport dels departaments de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per donar resposta a l’interès i la demanda de
determinats grups socials per assistir a concerts programats pel Servei Educatiu de L’Auditori.
Aquestes peticions van resultar ser la punta de l’iceberg d’una demanda social real i creixent.
L’èxit del programa dona naixement a Apropa Cultura la temporada 2010/2011 amb la
participació de L’Auditori, el Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors i el Teatre
Lliure i el suport de la Diputació de Barcelona.
A partir de la temporada 2012/13 comença l’expansió territorial i nous equipaments d’arreu de
Catalunya s’adhereixen a la xarxa, i un any més tard, gràcies al suport de l’Obra Social de “la
Caixa”, els museus comencen a oferir la seva programació a l’Apropa Cultura fins arribar a la
xarxa Apropa Cultura que al desembre de 2018 està formada per més de 100 teatres,
auditoris, festivals i museus a 29 municipis.
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1.6 Departaments
L’equip Apropa Cultura gestiona el programa des de l’estructura de l’Auditori, i per tant sota la
figura del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, qui facilita uns Serveis generals que permeten la
viabilitat econòmica del programa. Al mateix temps, l’equip Apropa Cultura, dissenya i
col·labora amb els projectes socioeducatius de L’Auditori.
L’equip de professionals
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sonia Gainza, direcció
Claudia Torner, coordinació
Alejandra Blanco, comunicació
Mariona Galter/Irene Vallès, administració
Empresa “Cosmica”, col·laboració en premsa
Catherine Clancy i Oriol Casals, musicoterapeutes dels tallers de música a L’Auditori
Giuseppe Pulice i Sarai Bernarda, col·laboració en els tallers de música a L’Auditori.
Pilar Planavilla, musicoterapeuta dels tallers de música a Lleida.
Isabel Soteras, estudiant en pràctiques (Universitat Oberta de Catalunya)

Equip Apropa Cultura als Equipaments culturals
Apropa Cultura és el treball conjunt entre els diversos equipaments culturals, la coordinació es
porta a terme des de L’Auditori amb la col·laboració de les responsables de cada equipament.

Amb el suport de les administracions públiques
Les administracions públiques responsables de l’acció social del país s’han involucrat des de
l’inici en el desenvolupament de L’Auditori Apropa i Apropa Cultura, donen suport econòmic i
difusió del projecte:
+ Generalitat de Catalunya (Departament de Treball d’Afers socials i Família i
Departament de Cultura)
+ L’Ajuntament de Barcelona (Àrea de Drets Socials, IMD i ICUB)
+ Diputació de Barcelona (Àrea de Benestar Social i Cultura)
Tanmateix, els Departaments de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de
Barcelona contribueixen molt directament en aquest projecte al fer possible una important
aportació en espècies posant a l’abast places d’espectacles d’aquests equipaments a 3€.
El Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, que aplega 14 ciutats catalanes que
treballen conjuntament en temes culturals, continua col·laborant amb Apropa Cultura
mitjançant l’aportació de 500€ per cada nova incorporació d’un ajuntament membre de la
Xarxa Tranversal al programa.
A més, el programa Apropa Cultura compta amb la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa”
des de l’any 2013 i des del 2017 amb la Fundació MRW.
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1.7 Espais i equipaments adherits
Nombre d’equipaments per comarca

Noves Incorporacions 2018:
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Adhesió de l’Ajuntament de Lloret al programa Apropa Cultura

Adhesió de l’Ajuntament d’Igualada al programa Apropa Cultura

Apropa Cultura | Dades del programa

11

Nom dels equipaments per localitat:

BADALONA
Teatre Principal, Teatre Zorrilla i Auditori Municipal
BALAGUER
Teatre Municipal de Balaguer
BARCELONA
L’Auditori, Festival Grec, Mercat de les Flors, Palau de
la Música, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure
MNAC, MACBA, CCCB, Museu Picasso, Fundació
Joan Miró, CaixaForum, Cosmocaixa, Barcelona,
Museu de la Música, Teatre Goya, Romea, Condal,
LaVillarroel i Gran Teatre del Liceu, El Born Centre
Cultural, Museus ICUB (MUHBA, Museu de les
Cultures del món, Museu Etnològic, Museu del
Disseny, Museu Marès, Monestir de Pedralbes i
Castell de Montjuïc); BSM (Park Güell, Zoo, Anella
Olímpica, Palau Sant Jordi i Estadi Olímpic); Basílica
de la Sagrada Família; Concert Studio (Festival
Mil·leni i Festival Jardins de Pedralbes); Grup Mas i
Mas (Jamboree i Tarantos); Ibercamera; Fundació
Antoni Tàpies; Museu de Ciències Naturals de
Barcelona; SAT Sant Andreu Teatre
CASTELLDELFELS
Teatre Plaza
CERVERA
Gran Teatre de La Passió de Cervera
Auditori Municipal de Cervera
Paranimf de la Universitat de Cervera
GIRONA i SALT
Auditori de Girona
Teatre Municipal de Girona
Centre Cultural la Mercè
Sala la Planeta
Teatre de Salt
Temporada Alta
CaixaForum

JUNEDA
Teatre Foment de Juneda
LLEIDA
Auditori Municipal Enric Granados
Teatre Municipal de l’Escorxador
CaixaForum
Centre d’Art la Panera
Teatre La Llotja
Orquestra Julià Carbonell
MANRESA
Kursaal
Fira Mediterrània
MATARÓ
Teatre Monumental
Can Gassol
Centre de Creació d’Arts
Escèniques
OLOT
Teatre Principal
Sala el Torín
REUS
Teatre Bartrina
Teatre Fortuny
SABADELL
Teatre Principal, Teatre La
Faràndula
LaSala Miguel Hernández i
l’Estruch
SANT CUGAT
Teatre-Auditori Sant Cugat

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
Teatre L’Atlàntida
VILADECANS
Atrium Viladecans
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Teatre Municipal Cal Bolet
Auditori Municipal
VILANOVA i LA GELTRÚ
Teatre Principal
Auditori Eduard Toldrà
Museu del Ferrocarril

Noves adhesions del 2018

LA SEU D’URGELL
Sala de Cultura Sant Domènec

GRANOLLERS
Teatre Auditori de Granollers
Teatre de Ponent, Casa de Cultura Sant Francesc

SOLSONA
Teatre Comarcal de Solsona

IGUALADA
Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada

TARRAGONA
CaixaForum

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Auditori Barradas
Teatre Joventut

TÀRREGA
Espai MerCAT
Museu Comarcal de l’Urgell
Fira de Tàrrega
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1.8 Entitats socials registrades al programa

Nombre de centres socials ordenat per província i localitat
Barcelona
Barcelona
L'Hospitalet de Llobregat
Sabadell
Badalona
Terrassa
Mataró
Vic
Sant Cugat del Vallès
Manresa
Granollers
Santa Coloma de Gramenet
Sant Boi de Llobregat
Vilanova i la Geltrú
Vilafranca del Penedès
Cerdanyola del Vallès
Sant Adrià de Besòs
Prat de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Castelldefels
Igualada
Viladecans
Martorell
Montcada i Reixac
Esplugues de Llobregat
Mollet del Vallès
Sant Joan Despí
Molins de Rei
Sant Pere de Ribes
Sant Vicenç dels Horts
Sant Andreu de la Barca
Masnou
Gavà
Alella
Manlleu
Franqueses del Vallès
Llinars del Vallès

1748
862
90
47
47
40
38
34
33
33
28
26
25
23
22
20
19
19
15
15
14
13
11
10
10
9
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5

Argentona
Cardedeu
Rubí
Berga
Canet de Mar
Vilassar de Dalt
Sant Esteve Sesrovires
Sitges
Castellar del Vallès
Ripollet
Premià de Mar
Pineda de Mar
Canovelles
Santpedor
Calella
Badia del Vallès
Garriga
Montornès del Vallès
Abrera
Sant Fost de Campsentelles
Santa Eulàlia de Ronçana
Olesa de Montserrat
Parets del Vallès
Roca del Vallès
Malgrat de Mar
Sant Quirze del Vallès
Sant Sadurní d'Anoia
Piera
Montgat
Montmeló
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Vilanova del Camí
Pallejà
Llagosta
Cardona
Castellví de Rosanes
Teià
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
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Cercs
Tordera
Corbera de Llobregat
Balenyà
Arenys de Mar
Ametlla del Vallès
Gironella
Gurb
Sant Celoni
Taradell
Sant Climent de Llobregat
Avià
Lliçà d'Amunt
Santa Margarida de Montbui
Calldetenes
Sallent
Sant Feliu de Codines
Prats de Lluçanès
Moià
Torrelles de Llobregat
El Masnou
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Hipòlit de Voltregà
Collbató
Sant Joan de Vilatorrada
Santa Maria de Palautordera
Esparreguera
Sentmenat
Sant Julià de Vilatorta
Súria
Sant Just Desvern
San Feliu del Llobregat
Monistrol de Montserrat
Tiana
Vilobí del Penedès
Torre de Claramunt
Bagà
Papiol
Font-rubí
Gualba
Castellterçol
Vilanova del Vallès
Santa Coloma de Cervelló
Polinyà
Barberà del Vallès

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Centelles
Sant Pere de Riudebitlles
Girona
Girona
Olot
Salt
Figueres
Ripoll
Banyoles
Sant Gregori
Torroella de Montgrí
Lloret de Mar
Palafrugell
Alp
Sant Feliu de Guíxols
Celrà
Bisbal d'Empordà
Blanes
Santa Pau
Campdevànol
Caldes de Malavella
Palamós
Castell-Platja d'Aro
Riudellots de la Selva
Sarrià de Ter
Besalú
Llagostera
Vilafant
Porqueres
Serinyà
Puigcerdà
Viladrau
Quart
Arbúcies
Ribes de Freser
Lleida
Lleida
Balaguer
Tàrrega
Cervera
Juneda
Solsona
Seu d'Urgell
Almacelles
Mollerussa
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1
184
89
21
13
11
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
121
74
9
7
7
6
5
4
3
3
14

Agramunt
Bell-lloc d'Urgell
Oliana
Tarragona
Reus
Tarragona
El Vendrell
Valls
Tortosa
Montblanc
Vila-seca
Ulldecona

1
1
1
93
40
20
8
6
5
2
2
1

Móra d'Ebre
Santa Oliva
Amposta
Pallaresos
Sant Carles de la Ràpita
Falset
Santa Coloma de Queralt
Albinyana
Salou
Total general

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.146

Nombre de centres socials ordenat per col·lectiu

Col·lectiu
Infància i Joventut
Discapacitat intel·lectual
Gent gran
Salut mental
Discapacitat física
Dona
Immigració i Persones refugiades
Pobresa
Addiccions
Sense llar
Malalties cròniques
Persones privades de llibertat
Discapacitat visual
Exclusió social
Alzheimer i altres demències
Trastorn de l'Espectre Autista
Discapacitat auditiva
Total general

Nombre de centres
463
444
363
252
141
120
120
76
57
33
26
22
15
8
4
1
1
2.146
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2 Missió, valors i línies d’actuació
2.1 Missió
Oferir una plataforma col·laboradora que facilita la sinergia entre els equipaments culturals i
entitats socials per promoure la inclusió i transformació social a partir de la cultura.

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

2.3 Valors
+ Dignitat versus caritat.
+ Promoure la democratització de la cultura: el dret a la tria i a fer-ho amb antelació.
+ Donar valor a la cultura: la gratuïtat no és la solució.
+ Incentivar la participació per crear coneixement comú.

Usuàries del programa al teatre Kursaal de Manresa
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2.4 Línies d’actuació
+ Fomentar l’accessibilitat d’usuaris i professionals de les entitats socials a la
programació dels equipaments culturals: com a públic o com a participant d’activitats.
Finestra única de reserves, preu accessible, sessions presencials de presentació
programació, assessorament personalitzat, visualització d’experiències/visites al web.
Formacions en accessibilitat i inclusió adreçades a educadors de museus.
Difusió d’Apropa Cultura a les trobades del tercer sector i congressos.

+ Fomentar l’ús de les arts i la cultura en el dia a dia de les entitats socials.
Formacions artístiques presencials per a educadors /recursos pràctics en xarxa / Coral
d’educadors socials /Avantatges per a educadors / Educa amb l’Art al teu centre.

+ Sensibilitzar els ciutadans vers el dret a la cultura alhora que es dona visibilitat a les
accions socioeducatives dels equipaments culturals.
Campanya anual de comunicació entorn a Apropa Cultura.

+ “Desideràtum”: Fomentar la implicació social dels equipaments culturals.
Captació de nous equipaments culturals.
Anar més enllà de l’accessibilitat pels ja participen.
Aplicar en primera persona - organització el que ja produïm en l’altre: la diversitat
dins l’organització.
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3 Experiències culturals
3.1 Assistència a teatres, auditoris, festivals, museus, centres culturals
i espais singulars durant l’any 2018
(comparativa amb 2017)
Ordenat per programador i nombre d’experiències

Programador
L'Auditori

2017
2018
2017
Tarifa Tarifa
Tarifa
Apropa Apropa Reduïda
5.233
5.375
1.210

2018
2017
2018
Total
Total
Tarifa
Reduïda assistència assistència
1.101
6.443
6.476

%
0,51%

Basílica de la Sagrada Família

1.319

3.059

248

572

1.567

3.631

131,72%

Gran Teatre del Liceu
Grup Focus
Zoo de Barcelona
CaixaForum Barcelona
Teatre Nacional de Catalunya
Palau de la Música Catalana
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Teatre Lliure
CosmoCaixa
Ajuntament de Sabadell
Monestir de Pedralbes
Anella Olímpica

2.643
4.599
199
2.316
1.372
1.112
1.067
862
1.742
793
18

2.607
2.381
2.138
2.107
1.741
1.240
1.390
1.280
1.317
1.098
850
939

194
439

312
348
255
151
335
370
96
134
15

2.837
5.038
199
2.472
1.700
1.619
1.126
948
1.821
793
18

2.919
2.729
2.393
2.258
2.076
1.610
1.486
1.414
1.332
1.098
946
946

2,89%
-45,83%
1102,51%
-8,66%
22,12%
-0,56%
31,97%
49,16%
-26,85%
38,46%
5155,56%

611

913

10

611

923

51,06%

795
135
230
713
666

866
764
686
739
699
663
622
588

20
49
86
15
10
10
10
10

837
143
245
713
716

886
813
772
754
709
673
632
598

5,85%
468,53%
215,10%
5,75%
-0,98%

Kursaal - Espai d'arts escèniques
Manresa
Museu de la Música
Park Güell
Castell de Montjuïc
CCCB
Teatre-Auditori Sant Cugat
Museu Etnològic de Barcelona
Mercat de les Flors
Museu Picasso
Museu d'Història de Barcelona
(MUHBA)
Fundació Joan Miró
El Born Centre de Cultura i Memòria
Temporada Alta
Grup Mas i Mas

554
669

156
328
507
59
86
79

96
7

42
8
15
50
10
169

477
695
555
575
83
2017

474
387
452
411
2018

564
838

26
8
101

12
69

10
2017

31
2018

12,06%
-28,64%

503
703
656
575
93
2017
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486
456
452
442
2018
18

-30,87%
-30,49%
-21,39%
375,27%

Programador
MACBA
L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques
d'Osona
Festival Grec de Barcelona
Museu del Disseny Barcelona
Teatre Auditori de Granollers
Teatre Joventut
Centre Cultural Terrassa
Orquestra Julià Carbonell
Teatre Principal d'Olot
Festival Jardins de Pedralbes
Auditori Municipal Enric Granados
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Auditori de Girona
Teatre de la Llotja de Lleida
Ajuntament de Mataró
Teatre Municipal Girona
Auditori Barradas

Tarifa Tarifa
Tarifa
Apropa Apropa Reduïda
293
426
398

430

632
289
342

405
308
283
297

220

333

263
326
244
260
205
89
184
46

Museu Frederic Marès

332
325
311
247
268
242
240
218
213
201

203

180

Ajuntament del Vendrell

171

180

Ibercamera
Teatre Principal Vilanova i la Geltrú
SAT! Teatre
Teatre Fortuny

144
96
167

159
121
128
145

Pedagogia de l’Espectacle
Ajuntament de Castelldefels
Concert Studio

89
10
322

Ajuntament de Terrassa i CAET

Festival del Mil·leni

Total

%

293

441

50,51%

398

430

8,04%

632

-35,92%

407
382

405
394
391
337

-3,93%
-11,78%

220

333

51,36%

40

7
30

366
244
276
205
89
184
46

15
10

332
325
318
277
268
242
240
218
213
201

23,57%
-24,32%
9,84%
-12,32%
17,07%
144,94%
15,76%
336,96%

183
213

180

-15,49%

171

180

5,26%

144
132

13,89%
21,97%

167

164
161
161
145

-13,17%

132
131
129

89
10
322

132
131
129

48,31%
1210,00%
-59,94%

97

118

97

127

30%

178

121
94

178

121
114

-35,96%

Museu del Joguet de Catalunya
Teatre Bartrina
Badalona Cultura, S.L
Teatre de Salt
Auditori Eduard Toldrà Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament d'Igualada
Sala La Planeta

86
108
40

Total

263

168

Atrium Viladecans

Ajuntament de Valls
CaixaForum Lleida

118
40

Tarifa
Reduïda
15

36

5
32
33

20

113

113

170
237
87

74
101
100

100

29

270
237
87

103
101
100

-61,85%
-57,38%
14,94%

161

76

10

17

171

93

-45,61%

136

89
80

136

89
80

-41,18%

79

79
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2017
Programador

2018

2017

Tarifa Tarifa
Tarifa
Apropa Apropa Reduïda

2017

2018

Tarifa
Reduïda

Total

Total

%

160
24

57
56
56
54
44
43
30
24

-64,38%
133,33%

Teatre Municipal de l'Escorxador
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Cervera
CaixaForum Tarragona
Ajuntament de Tàrrega
Ajuntament de Juneda
Eina d'Escola
Fira Tàrrega

160
24

Orquestra Simfònica del Vallès

69

15

69

15

-78,26%

CaixaForum Girona
Espectacles Educatius Ajuntament de
Lleida
Museu de Ciències Naturals de
Barcelona*
Festival Simbiòtic**

10

10

10

10

0,00%

49

49

-100,00%

Festival de Torroella de Montgrí

33

33

-100,00%

Total general

84
33
48

36.125

57
56
39
54
44
43
30
24

2018

17
84
33
48

9

9

7

7

44.248

4.073

4.604

40.214

48.860

El nombre de places d’assistents inclou usuaris i educadors socials o acompanyants.
*El Museu de Ciències Naturals va començar a rebre visites al desembre de 2018.
**L’any 2018, la programació del Festival Simbiòtic s’ha afegit a la programació habitual del
Teatre Lliure també reflectida en aquesta graella.
El quadre reflecteix el nombre d’experiències gaudides per persones ateses a centres i entitats
socials d’arreu de Catalunya.
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-35,71%
33,33%
-37,50%

21,50%

3.2 Espectacles

Des del 2006, les entitats socials gaudeixen dels espectacles de la programació habitual de
teatres, auditoris, centres culturals i festivals. Tenen a la seva disposició un ampli ventall
d’espectacles de música, teatre, dansa, circ,... Actualment, són més de 80 els equipaments i
festivals que ofereixen las seva programació als usuaris d’Apropa Cultura.

Un total de 30.564 persones han gaudit d’espectacles durant el 2018 a través d’Apropa Cultura
a equipaments culturals d’arreu de Catalunya.

Usuàries de la Residència Mutuam gaudint d’un espectacle del Mag Lari al Kursaal de Manresa

Assistència a Espectacles per col·lectiu durant l’any 2018
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Assistència a espectacles per col·lectiu
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3.3 Museus i Espais Singulars
Des de l’any 2013 els museus i espais singulars ofereixen la seva programació als centres
socials a través d’Apropa Cultura. Finalitza l’any 2018 amb la participació de 20 museus i espais
singulars de la província de Barcelona, 2 de Girona, 1 de Tarragona i 2 de la ciutat de Lleida.
Els centres socials poden sol·licitar visites a exposicions i activitats participatives en qualsevol
moment de l’any i reben atenció personalitzada per part de l’equipament.
Durant el 2018 s’han produït 18.296 experiències a museus de persones ateses
a entitats i centres socials de Catalunya.
Els museus i espais singulars adherits al programa són.
A Barcelona: el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), CaixaForum Barcelona, el Museu Picasso, la Fundació Joan Miró i el
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Cosmocaixa, El Born Centre Cultural i
de Memòria, el Museu de la Música, els Museus de l’ICUB (MUHBA, Museu de les Cultures del
món, Museu Etnològic, Museu del Disseny, Museu Marès, Monestir de Pedralbes i Castell de
Montjuïc), BSM (Park Güell i Zoo), Museu del Ferrocarril de Catalunya, Museu de Ciències
Naturals de Barcelona i la Fundació Antoni Tàpies.
A Girona i a Tarragona el CaixaForum i a Lleida el Centre d’Art la Panera i CaixaForum. Des del
2017, també s’ha incorporat el Museu del Joguet de Figueres.

Els museus adapten les visites a les necessitats de cada col·lectiu.
Fotografia d’un grup d’usuaris Apropa al MACBA fent una visita guiada.

Assistència a museus i espais singulars per col·lectiu durant l’any 2018
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Assistència a museus per col·lectiu
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Assistència a museus i espais singulars per tipus d’activitat durant l’any 2018
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3.4 La qualitat del projecte
Apropa Cultura vol ser una finestra única de reserves d’espectacles, visites i activitats
culturals pel sector social. Ofereix un servei de qualitat i facilita la tasca dels educadors socials
la tria, selecció, reserva d’espectacles i activitats culturals així com la preparació de la sortida.
Per aquesta raó ofereix als centres socials:
+ Places per a la majoria d’espectacles, visites i activitats de la programació habitual de
l’equipament cultural, seleccionant aquells que siguin accessibles pel seu contingut (en
el cas dels museus s’adapten continguts a les necessitats de cada col·lectiu).
+ Localitats de primer nivell i fàcil accés.
+ Localitats a 3 € (i fins a un 10% de beques amb localitats a 1 €).
+ Assessorament i orientació als educadors dels centre per a escollir l’espectacle més
adient per a què els seus usuaris aprofitin al màxim l’experiència. Realitzem sessions
de presentació de la programació d’espectacles i museus.
+ Preparació de la sortida. Posem a l’abast dels educadors socials indicacions i materials
per a conèixer els espais així com materials pedagògics de les activitats que en
disposen.
+ Recordatoris via email de l’assistència a les activitats sol·licitades.
+ Acollida personalitzada (si es requereix) per part de cada teatre o auditori.
+

Enquestes d’avaluació: es realitza el seguiment de la qualitat de les activitats
mitjançant enquestes enviades per correu electrònic.

Públic assistent al Teatre Nacional de Catalunya
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3.5 Presentacions de la programació prèvies
al període de reserves
Per tal de facilitar la tasca als educadors dels centres socials i per fomentar la formació cultural
s’organitzen sessions de Presentació de la Programació on presentem la programació del
període de la mà dels principals programadors a cada població de les participants.
Els principals objectius d’aquestes sessions són:
+ Informar i formar als educadors a l’hora d’escollir els espectacles més adients per als
seus usuaris.
+ Proporcionar dades sobre el tipus de públic, artistes i característiques de l’espectacle
escollit.
+ Ampliar la visió dels educadors sobre les diverses tipologies de les arts escèniques i les
possibilitats de relació amb els seus usuaris.
+ Transmetre la importància de preparar la sortida, per tal de gaudir al màxim de
l’experiència.
+ Presentar els materials pedagògics i recursos per ajudar a la preparació.
+ Motivar als educadors per a treballar l’espectacle abans, durant i després de la
sortida.
+ Promoure la participació dels centres o serveis socials des d’educadors, voluntaris,
treballadors socials, familiars, o usuaris apoderats de fer la tria cultural.

Presentació dels espectacles a L’Auditori per part dels programadors dels equipaments culturals de
Barcelona (convocatòria estiu 2018)
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Presentació de la programació i roda de premsa a I’Ajuntament d’Igualada

Presentació de la programació i roda de premsa al Museu del Joguet de Figueres
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4 Formació
4.1 Educa amb l’Art: Formació per a professionals
de l’acció social i educativa
Apropa Cultura té un compromís amb l’educació per afavorir la presència de les arts a la vida
quotidiana de les persones i dels col·lectius.
Dins del programa es dissenya i realitza el curs Educa amb l’Art, formació en arts escèniques,
música, arts visuals i plàstiques. L’objectiu és donar eines als educadors socials per a utilitzar
les arts en el dia a dia dels seus centres amb els seus usuaris.
A qui s’adreça
El curs s’adreça a educadors socials, terapeutes, integradors, coordinadors, tècnics, monitors
i cuidadors sense coneixements específics en arts escèniques i música, que treballen a centres
socials registrats al programa Apropa Cultura.
El curs
Organitzadors, Durada i Temàtica:
Cada temporada, dissenyem un curs a diferents equipaments culturals adherits a la xarxa
Apropa Cultura. Durant el 2018 s’han organitzat formacions a: L’Auditori, el Mercat de les
Flors, el Teatre Lliure, el TNC, la Fundació Joan Miró, el Palau de la Música Catalana, el Museu
Nacional d’Art de Catalunya, el CCCB, el Centre d’Arts La Panera de Lleida, el Museu Picasso i
durant el Festival Sismògraf Olot.

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

Sessions de formació de l’any 2018
Data
20 de gener
17 de febrer
10 de març
17 de març
14 d’abril
23 d’abril
12 de maig
2 de juny
10 d’octubre
11 de novembre

Curs
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2018/19
2018/19

Formació
Dansa
Teatre
Arts Visuals
Dansa
Música
Dansa
Teatre
Arts Visuals
Dansa
Teatre

Organitza
Mercat de les Flors
Teatre Lliure
MNAC i Fundació Miró
Mercat de les flors
Palau de la Música
Festival Sismògraf Olot
TNC
Centre d’Art la Panera
Mercat de les Flors
Teatre Lliure

Ponent/Formador
Cesc Gelabert / Toni Jodar
Los Corderos
La Casa de Carlota
Bàsket Beat
Mariona Sagarra
Cia Los Moñekos
Alícia G. Reyero
Mery Cuesta
Toni Mira
Jordi Prat i Coll

Assistència Educa amb l’Art sessions del 2018
Data
20 de gener
17 de febrer
10 de març
17 de març
14 d’abril
23 d’abril
12 de maig
2 de juny
10 d’octubre
11 de novembre

Curs
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2018/19
2018/19

Formació
Dansa
Teatre
Arts Visuals
Dansa
Música
Dansa
Teatre
Arts Visuals
Dansa
Teatre

Organitza
Mercat de les Flors
Teatre Lliure
MNAC i Fundació Miró
Mercat de les flors
Palau de la Música
Festival Sismògraf Olot
TNC
Centre d’Art la Panera
Mercat de les Flors
Teatre Lliure

Nombre d’assistents
40
49
35
36
48
14
30
15
41
30

Total assistència any 2018: 338 persones

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

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

Vídeo resum i promocional
Aquest és un vídeo per promocionar les formacions Educa amb l’Art, es tracta d’una peça de 2 minuts.
Es pot visualitzar a: https://goo.gl/cVq80N
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Valoracions de les sessions
Pro mig de les valoracions de les sessions 2018
Nombre de respostes obtingudes (196)

Valoracions de l’1 (poc satisfactori) al 4 (molt satisfactori)

Valoració de la utilitat i aplicació de les formacions
Nombre de respostes obtingudes (196)

Valoracions de l’1 (poc satisfactori) al 4 (molt satisfactori)
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4.2 Jornada d’accessibilitat i diversitat Apropa Cultura 2018
Cada any, Apropa Cultura en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona organitza 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 van organitzar dues jornades:


Dilluns 29 de gener de 2018 al MACBA:
Discapacitat Intel·lectual i Accessibilitat Cognitiva
Nombre d’assistents: 173 persones



Dilluns 19 de febrer al Born CCM:
Trastorn de l’Espectre Autista
Nombre d’assistents: 193 persones

Inauguració de la jornada sobre Trastorn de l’Espectre Autista al Born CCM
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Descripció de les jornades 2018
En entorns inclusius, les persones amb Discapacitat Intel·lectual o amb Trastorn de l’Espectre
Autista poden gaudir d’una vida normalitzada i desenvolupar les seves capacitats.
Els equipaments culturals tenen un paper fonamental per promoure una cultura inclusiva,
aquella que garanteix el gaudi dels serveis i béns culturals a totes les persones de la societat.
Per aconseguir-ho, cal considerar les diferents necessitats i posar les eines adients.
En els darrers anys, s’han fet avanços en la promoció de l’accessibilitat universal tant en
l’accessibilitat física com en la comunicativa, aportant solucions d’accessibilitat adreçades a
persones amb discapacitat sensorial per fomentar l’accessibilitat física i sensorial, però és
necessari fer un esforç més enllà i treballar per millorar l’accessibilitat cognitiva als
equipaments culturals. L’accessibilitat cognitiva és la que fa referència a adaptar l’entorn, però
també les activitats i l’atenció a les persones amb necessitats diverses.
A les jornades vàrem fer una aproximació a la Discapacitat intel·lectual i als Trastorns de
l’Espectre Autista de la mà d’experts i professionals de l’àmbit social i cultural. S’hi varen
presentar ponències per explicar els diferents col·lectius, les seves necessitats i
característiques principals, alhora, es varen exposar exemples de bones pràctiques i es va
comptar amb un temps de reflexió i debat conjunt.
Publicació online de les jornades
Com a resultat de les jornades s’ha elaborat un material amb el resum de cada ponència, els
documents vinculats així com el vídeo de la conferència. És de consulta lliure i gratuïta al web
d’Apropa Cultura o a la plataforma Issuu.

Publicació Apropa Cultura a: https://issuu.com/apropacultura/docs/2018_jornades_daccessibilitat_i_div
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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.
2.
3.
4.

Diagnòstic de la situació de l’equipament en matèria d’accessibilitat i diversitat
Formació presencial al personal de l’equipament (durada aproximada 4 hores)
Assessorament per adaptar les activitats als diferents col·lectius
Seguiment de les primeres activitats adreçades a col·lectius socials

Durant el 2018, s’han organitzat formacions en accessibilitat i diversitat al Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú, la Basílica
de la Sagrada i a la Fundació Antoni Tàpies.
Alhora, durant tota la temporada, Apropa Cultura ofereix als equipaments museístics 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.

Formació al personal del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
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5 Activitats participatives
5.1 Un Matí d’Orquestra a L’Auditori:
Una activitat per a persones amb discapacitat intel·lectual
El projecte
Un matí d’orquestra a L’Auditori va ser creat pel departament social de L’Auditori de
Barcelona, en col·laboració amb l’ Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i el
servei educatiu de L’Auditori. Parlem d’una activitat pionera que cerca la participació, l’atenció
i la recerca de noves sensacions i emocions en aquest grup de persones en escoltar l’orquestra
i amb l’ús dels seus instruments.
Un matí d’orquestra és l’evolució de cinc anys treballant per acostar la música a grups més
vulnerables i en risc d’exclusió mitjançant el servei Apropa Cultura. Després de l’experiència
de treballar amb centres socials, es va decidir iniciar aquest nou projecte en què les persones
amb discapacitat intel·lectual poden participar activament en la comprensió i beneficiar-se del
poder de la música.

Una imatge del taller musical a l’espai 5 de L’Auditori
*Vídeo d’Un Matí d’Orquestra per a persones amb discapacitat intel·lectual

Resum de l’any 2018
Durant l’any 2018 un total de 587 persones han gaudit de l’experiència.
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Els Centres Socials que han participat són:
Barcelona
GSIS Barcanova Barcelona
Centre Ocupacional Bogatell
Centre d'estades temporals i respir per a persones amb disminució
STO Jaume Isern
Taller Ocupacional Asproseat
Taller Sant Jordi
TEB Sant Andreu
Residència Can Serra
Institució Montserrat Montero
Servei Teràpia Ocupacional Andrade
Aspasim (Atenció a la Discapacitat Psíquica)
Centre Ocupacional Fundació Tallers Santa Coloma de Gramenet
A.R.A.P.D.I.S.
Club Social Les Corts
Fundació Finestrelles
Assoc. Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral TRACE
Centro Ocupacional Can Serra
COINTEGRA D
PRODIS-Paralisi cerebral
Residències i Llars Flor de Maig
Servei D' Habitatge Josep Padrós
Centre Pinya de Rosa
ASPACE Residència Montjuic
Centre Riudeperes
Residència Mas Lluí
Llar La Gavina
STO Casa Boleda
Residència-Centre Ocupacional Gandhi
Àrea d'habitatge de l'associació acidH
Llar Can Llovera
Residència Vigatans
Residència Llar Santa Maria
Canet de Mar
Centre residencial Els Garrofers
L'Hospitalet de Llobregat
Residència Can Serra
Martorell
Centre d'Atenció Especialitzada Arc de Sant Martí
Sabadell
ANDI SABADELL
Sant Adrià de Besòs
Fundació Tallers Guinardó

Nombre d’assistents
115
42
20
18
18
18
18
16
16
15
13
13
12
12
12
12
11
10
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
5
5
5
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8
18
8
11
36

Terrassa
PRODIS-Paralisi cerebral
Tiana
Centre Ocupacional Verge de l'Alegria
Torre de Claramunt
Residència-Centre Ocupacional Gandhi
Total general

9
12
18
587

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

Resum de l’any 2018
Un total de 292 persones de 16 entitats socials diferents han gaudit de l’experiència
Els Centres Socials que han participat són:
Barcelona
Gestímul. Centre Estimulació Cognitiva
Residència Venero - Fundació Pere Relats
Residència Geriàtrica BETSAN
Residencia Asistida Las Violetas
CSS Dreta Eixample
Residencia Lauria
Residencial Sant Gervasi Parc
Gestimul Collblanc
Fundació ACE
Centre de Dia Avi Amunt
Centre de Dia de Casa Bloc
Associació de Familiars d´Alzheimer de Barcelona (Centre de día)

Número d’assistents
25
20
20
20
20
20
20
20
20
17
15
13
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Casa Asil de Sant Andreu
LA TROBADA
Residència Assís
L'Hospitalet de Llobregat
Residència i centre de dia Jericó
Vilafranca del Penedès
LLAMBRUSCA ALZHEIMER PENEDÈS
Total general

10
10
6
20
16
292

Una escena de ball a l’activitat Un matí d’orquestra
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5.3 Estudi Un Matí d’Orquestra a L’Auditori:
“La música i la cultura com a instruments de benestar i inclusió social.
Els beneficis per a persones amb Alzheimer, discapacitat intel·lectual
i el seu entorn”
El divendres 21 de setembre es va presentar, en una roda de premsa a L’Auditori de Barcelona,
l’estudi La música i la cultura com a instruments de benestar i inclusió social, desenvolupat per
investigadors del grup de recerca SaMIS (Salut Mental i Innovació Social) i de la Càtedra de
Salut Mental de la UVic-UCC amb la col·laboració del grup de recerca Investigació i Creació
Musicals ICM de l’ESMUC. L’estudi ha valorat l’impacte que l’activitat Un Matí d’Orquestra del
programa Apropa Cultura de L’Auditori té en persones amb Alzheimer o discapacitat
intel·lectual i en el seus cuidadors.
L’estudi posa en valor els aspectes positius d’aquesta experiència musical que dona accés a
persones que, de forma autònoma i regular no podrien assistir a la programació habitual de
concerts de L’Auditori. A la presentació dels resultats hi van intervenir Salvador Simó,
codirector de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC i un dels autors de l’estudi; Jordi Tort,
gerent de L’Auditori; i Sonia Gainza, directora d’Apropa Cultura. Les conclusions presentades
per Simó posen en relleu que durant els tallers d’Un Matí d’Orquestra es crea “un alt nivell de
participació i de gaudi” tant per part dels assistents com per part dels músics i professionals
que fan els tallers, amb “moments d’humor i afecte”. A més, “a nivell cognitiu augmenten les
seves capacitats d’atenció i concentració”.

Roda de premsa a L’Auditori
La publicació es pot consultar a: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/musica-culturacomo-instrumentos-bienestar-inclusion-social
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5.4 Un matí d’orquestra a Lleida
Durant el 2018 Apropa Cultura i l’Orquestra Julià Carbonell en col·laboració amb 5
Ajuntaments de la província de Lleida han posat en marxa el projecte Un matí d’Orquestra a
les terres de Lleida. L’activitat s’adreça a persones amb discapacitat i també a persones amb
Alzheimer i els seus cuidadors, que realitzen un taller de música, conduits per un músic i un
musicoterapeuta, i també tenen l’oportunitat de sentir un concert privat i de proximitat
interpretats per conjunts professionals de cambra de l’OJC.
Enguany s’han realitzat 30 tallers a 12 entitats participants al llarg de 15 dies a: Balaguer,
Juneda, Solsona, la Seu d’Urgell i Cervera. Hi ha participat un total de 332 persones.
Centre
Llar-residència l'Estel (Balaguer)
Associació Alba (Tàrrega)
ASSOCIACIO CLAROR - ALT URGELL (Seu d’Urgell)
ASSOCIACIÓ TALMA (Juneda)
Associació de Familiars de malalts d 'Alzheimer i altres
demències de Lleida - Balaguer (AFALL) (Balaguer)
OCI TALMA (Juneda)
Fundació Sant Hospital (Seu d’Urgell)
Centre de Dia Josep Valls (Cervera)
RESIDENCIA L'ANUNCIATA (Juneda)
ASSOCIACIÓ RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT DOMÈNEC
(Balaguer)
Total general

Total
72
47
63
40
28
20
20
17
13
12
332

Tocant la guitarra, sessió a Balaguer, juny de 2018
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Triant els instruments, sessió a Juneda, juny de 2018

Escoltant els músics de l’Orquestra Julià Carbonell a Cervera, juny de 2018
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5.5 Et Toca a Tu: projecte participatiu amb l’OBC a L’Auditori
Des de l’any 2012 l’Orquestra presenta el projecte Et toca a tu, un concert participatiu en què
entitats que treballen amb la música com a eina educativa i d’inclusió social comparteixen
escenari amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
per estrenar una obra a L’Auditori.
Com a novetat, l’any 2018 el concert s’ha transformat en una actuació plenament inclusiva,
incorporant la proposta social a la temporada de l’OBC. Així doncs, el programa “El centenari
de Bernstein” del cap de setmana de 16 de febrer, va incloure l’obra encàrrec del projecte Et
toca a tu, realitzada per Arnau Tordera.
A l’OBC se li va sumar la Big Band del Institut Guillem Catà i la Coral Escodines de Manresa,
essent entitats de la ciutat que treballen la integració de nois i noies d'ascendència forana.

Participants a l’Et toca a tu 2018:
OBC, l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya


Kazushi Ono, director



Nikolaj Znaider, violí



Ilona Krzywicka, soprano



Andrew Tarbet, narrador



Cor Lieder Càmera (director: Eduard Vila i Perarnau)



Cor Madrigal (directora: Mireia Barrera)



VEUS- Cor Infantil Amics de la Unió (director: Josep Vila i Jover)



Et Toca a tu: Big Band del Instituto Guillem Catà i Coral Escodines



Orquestra Simfònica de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Assaig a l’Institut Guillem Catà dirigit per Kazuchi Ono, Director titular de l’OBC
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5.6 La Banda ens Apropa
La Banda Municipal de Barcelona, en col·laboració amb Apropa Cultura, ha començat l’any
2018 un cicle de concerts matinals entre setmana especialment pensats per a persones grans
en situació de dependència o risc d’exclusió social de Barcelona.
La Banda dirigida per la seva subdirectora, Beatriz Fernández, ha preparat tres programes
populars que tindran com a fil conductor l’òpera, grans clàssics de la cançó i els ballets russos.
La primera experiència va tenir lloc els dies 3 i 4 d’octubre, sota el títol Paisatges de Rússia, la
Banda Municipal de Barcelona va interpretar grans clàssics de compositors russos
acompanyats d’un artista visual. A més, prèviament al concert, els músics de la Banda varen
participar en un taller per a persones amb discapacitat visual de l’ONCE i l’ACDC on varen tenir
la ocasió de conèixer de prop els instruments, escoltar-los i tocar-los.

Concert Paisatges de Rússia a la Sala 2 de L’Auditori

Persones amb discapacitat visual tocant els instruments del Banda Municipal de Barcelona al taller previ
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6 Comunicació: 4a Setmana Apropa Cultura
Amb la necessitat de comunicar el programa més enllà del món social i de donar visibilitat al
projecte global i a les accions individuals de cada equipament, Apropa Cultura, en col·laboració
amb els equipaments adherits, va iniciar la temporada 2015/16 l’acció de comunicació
anomenada Setmana Apropa Cultura.
Enguany, del 22 al 28 d’octubre de 2018, es va celebrar la 4a Setmana Apropa Cultura, amb
l’objectiu de conscienciar la societat sobre la importància de fer accessible la cultura a tothom.
Durant aquesta setmana es van dur a terme múltiples activitats específiques.
Trobada anual al Gran Teatre del Liceu

Trobada anual al Foyer del Gran Teatre del Liceu. De dreta a esquerra, Ignasi Miró, director de l'àrea de
cultura de la Fundació Bancària La Caixa, Josefina Domènech, presidenta de la Fundació MRW, Joan
Subirats, comissionat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, segona tinenta d'alcaldia i
Direcció de l'Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Chakir El Homrani, conseller del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, consellera
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sonia Gainza, directora d'Apropa Cultura, Gabriel Cañete i
Ma Antònia Vila, educador social i usuària de la Fundació El Maresme, Jofre Font, copresentador de
l'acte i Carles Somoza, educador de museu de El Born Centre de cultura i memòria.
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Foto de família amb entitats, institucions i responsables d’equipaments
Campanya de comunicació 4a Setmana Apropa Cultura

Un dels objectiu va ser implicar encara amb més intensitat totes les persones que conformen
la xarxa Apropa Cultura. Així doncs, els equipaments varen oferir més places al programa, les
entitats socials van fer més sortides i la participació en general va augmentant, donant més
visibilitat al programa.
A més, vàrem comptar amb l'ajuda de les institucions per fer-nos visibles al públic en general,
al carrer i als equipaments culturals. Així doncs, es va poder veure als carrers de
Barcelona banderoles Apropa Cultura per ajudar a familiaritzar-nos amb el programa.
També hem incorporat un nou disseny gràfic als materials de comunicació com la revista o
el flyer. I hem tornat a fer xapes perquè les persones que treballen als equipaments culturals
les pugueu lluir i sentir-vos part del projecte.
Com cada any hem preparat un vídeo per a la campanya que ens serveix per tractar un aspecte
del programa. Aquest any ens centrem en l'impacte que tenen els grups Apropa en les
persones que treballen als equipaments culturals. A través dels testimonis de diferents
treballadors d'equipaments de la xarxa Apropa Cultura, veurem de quina manera han
gestionat la diversitat en el seu dia a dia.

Campanya de Xarxes Socials
Durant la 4a Setmana Apropa Cultura vàrem continuar amb la campanya de xarxes basada en
les aportacions de diferents persones implicades directament amb Apropa Cultura, que en una
frase resumien el que significava per ells el programa. Vam aconseguir aportacions de directors
d’equipaments culturals, figures polítiques, educadors socials i mecenes del programa.
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Cruïlles Apropa
Les Cruïlles Apropa consisteixen en un intercanvi d’experiències entre una entitat social i un
equipament. L’entitat tingué l’oportunitat de visitar un equipament d’una manera especial i
després va ser el personal de l’equipament qui va visitar el centre social per compartir-hi una
activitat. D’aquesta manera, també seran les entitats qui obriren les seves portes i van poder
mostrar el seu món, els seus valors i les seves realitats.

Els equipaments que van col·laborar en aquestes cruïlles foren:


El Park Güell i la Fundació Bayt-Al-Thaqafa



El Palau de la Música i el Club Social de Les Corts de Salut Mental, Palau de la Música,
entre equipaments culturals i centres socials.




El TNC amb el Centre Adsis
L’Atlàntida de Vic amb l’Associació de disminuïts físics d’Osona

Cruïlla al Palau de la Música on els assistents del Club Social les Corts
van participar a un assaig amb Esteve Nabona, director del Cor Jove del Palau de la Música
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Materials
S’han produït molt materials gràfics, audiovisuals i també continguts per a xarxes socials. Per
part dels equipaments s’ha treballat amb algunes activitats específiques per la Setmana
Apropa Cultura.

Xapes amb el logotip d’Apropa Cultura i una de les frases de la campanya creativa

Bosses Apropa Cultura
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Flyer Apropa Cultura

Banderoles als carrers de Barcelona durant el mes d’octubre
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Vídeo campanya Apropa Cultura 2018 protagonitzat pels treballadors dels equipaments culturals de la
xarxa Apropa Cultura
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7 Altres projectes 2018
7.1 Projecte de mobilitat Apropa Cultura
Apropa Cultura és un programa d’inclusió social a través de la cultura. Al llarg dels anys hem
aconseguit que col·lectius en situació de vulnerabilitat gaudeixin de l’oferta cultural actual i
puguin incrementar les seves sortides d’oci cultural.
Durant tot aquest temps, hem trobat diferent motius pels quals les entitats socials no
programaven sortides culturals: “pensem que no és per a nosaltres”, “no tenim el costum
d’organitzar sortides”, “perquè desconeixem totes les oportunitats que tenim a l’abast”...
I una de les barreres més importants l’hem trobat en la mobilitat, de vegades els grups de
persones no poden gaudir d’una mobilitat lliure i depenen d’altres persones que les
acompanyin. Altres vegades no disposen d’oferta cultural propera al seu lloc de residència i
per tant necessiten un transport que els hi porti.
L’any 2018 hem continuat amb el programa Autocars Apropa, a través del qual algunes
persones que viuen en localitats aïllades i que no tenen accés a la cultura s’han pogut
desplaçar i gaudir d’espectacles de primer nivell.

Autocars Apropa Cultura al Berguedà
Durant el 2018, a través del Consell Comarcal del Berguedà, nens i nenes ateses a entitats
socials del territori varen poder gaudir de l’espectacle Ni cap ni peus del TNC

Espectacle Ni caps ni peus al Teatre Nacional de Catalunya

Apropa Cultura | Altres projectes 2018

52

7.2 Cor Apropa Cultura
Aquest cor neix l’octubre del 2014, com a resultat de l’èxit de les formacions artístiques Educa
amb l’Art adreçades a professionals de l’acció social i educativa del programa d’accessibilitat
Apropa Cultura i a proposta del seu director Pep 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.

El 29 de juny de 2018 a la Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori va tenir lloc una nova edició del
concert Cantar ens Apropa. Al Cor Apropa Cultura s’hi va sumar el Cor Dona Gospel en un
concert pràcticament exhaurit d’entrades.
El Cor Dona Gospel neix el 2016 en el marc d’El Lloc de la Dona, entitat que té com a finalitat
el desenvolupament integral i l’autonomia de dones que viuen situacions d’exclusió social.

El Cor Apropa Cultura i el Cor Dona Gospel interpretant la darrera cançó del concert

Apropa Cultura | Altres projectes 2018

53

8 Col·laboracions 2018
10x10 Càpsules d’innovació social
Cosmocaixa, 16 de març

L’edició 2018 de les ‘Càpsules 10×10 d’innovació social’ va tenir lloc el 16 de març a l’Auditori
del Cosmocaixa. La jornada va girar al voltant de ‘Com normalitzar la diversitat de la població
en la comunitat local?’ i va presentar iniciatives d’innovació social provada que aporta una
solució a aquest repte. Alejandra Blanco, responsable de comunicació d’Apropa Cultura, va
presentar el programa i els seus reptes de futur.

Foto de família dels ponents de la jornada
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Cicle Nosaltres al Teatre Lliure | Presentació Apropa Cultura
Barcelona, 16 de maig

Dins del cicle de teatre inclusiu Nosaltres del Teatre Lliure, Apropa Cultura va ser convidat a
participar a la jornada professional amb la ponència titulada Obrim les portes dels
equipaments culturals a la diversitat. Com aconseguir molt per poc. A la jornada hi van
participar Sonia Gaínza, directora d’Apropa Cultura, Ramon Giné, director artístic d’Incursió
Social, Lali Álvarez directora d’escena, David Teixidó actor, Llorenç Blasi audiodescriptor,
Patrícia Salido intèrpret de llengua de signes catalana. Modera Maria Oria, directora del
Simbiòtic Festival.

Sonia Gainza, directora, durant la ponència al Teatre Lliure
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Congrés: Social Impact of Making Music
Porto, 19 i 20 de maig

SIMM és una associació acadèmica internacional independent, una plataforma de recerca
centrada en l'impacte social de la creació musical. SIMM organitza cada any un congrés amb
conferències, publicacions, així com seminaris d'investigació per a acadèmics, professionals,
fundadors i representants governamentals, que tenen en comú el seu interès per
desenvolupar, donar la benvinguda o donar suport a la recerca sobre el paper de la música
fent pot jugar en el treball social i comunitari. Apropa Cultura va presentar l’experiència Un
matí d’orquestra a L’Auditori.

Taula de presentacions del Congrés Social Impact of Making Music
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V Encuentros de la Gestión Cultural de Navarra 2018
Navarra, 6 i 7 de juny

Gestionar Cultura són unes trobades professionals organitzades per l'Associació de
Professionals de la Gestió Cultural de Navarra que tenen com a objectiu l'anàlisi i intercanvi
d'idees i tendències rellevants en gestió cultural. De cara a l'edició 2018 es va plantejar la
necessitat d'abordar la temàtica d'accessibilitat a la cultura i de la cultura inclusiva i analitzar el
context actual per justificar aquesta temàtica. Apropa Cultura va ser convidat a participar a les
jornades per presentar en una conferència el programa i les seves característiques.

Imatges de les trobades a Navarra
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5è Congrés Internacional Educació i accessibilitat a museus i patrimoni".
14, 15 i 16 de juny al Museu Marítim de Barcelona

Apropa Cultura va participar al Congrés Internacional presentant el seu programa de formació,
assessorament i comunicació per a museus i espais singulars en matèria d’accessibilitat i
diversitat.

Sonia Gainza, directora, i Claudia Torner, coordinadora, presentant el programa Apropa Cultura al
Museu Marítim de Barcelona

Inspira Festival inclusiu | 29 de setembre a Ripoll
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Apropa Cultura va ser convidat a participar al Festival Inclusiu Inspira, organitzat amb motiu
del 50è aniversari de l’entitat Fundació Map de Ripoll amb les actuacions de Txarango, el Pot
Petit i la participació d’entitats socials del territori per promoure una societat i una cultura
inclusiva. Apropa Cultura va presentar el programa als assistents del festival.

Claudia Torner, coordinadora, a la presentació d’experiències del Festival Inspira

IV Encuentro Cultura y Ciudadanía
Madrid, 3 i 4 d’octubre
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La trobada Cultura y Ciudadanía va girar al voltant de tres eixos o conceptes fonamentals:
educació, mediació i públics. Sonia Gainza d’Apropa Cultura va participar a la taula rodona El
foco en los públicos: analizar, fidelitzar, conectar.

Taula de presentació de projectes i experiències inclusives i comunitàries

Curs bàsic d'accessibilitat als serveis culturals | 17 d’octubre

Apropa Cultura va participar al Curs bàsic d’accessibilitat als serveis culturals. L’objectiu de la
formació ha estat formar en accessibilitat el personal del Departament de Cultura perquè els
espais desús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els
processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la nodiscriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb
l’entorn.

Fòrum 2018 Música i transformació social
CCCB, 27 de novembre
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Participació de la directora d’Apropa Cultura a l’última taula rodona titulada I la indústria de la
música? Té capacitat socialment transformadora?

Jornada Música i Transformació social al CCB
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Simbiòtic Festival 2018 | 30 de novembre, 1 i 2 de desembre
Formació de teatre inclusiu
Apropa Cultura va col·laborar amb el festival donant suport a la formació El que un cos pot, un
taller d’investigació de teatre inclusiu adreçat a artistes amb i sense diversitat.

Cartell de promoció del taller El que un cos pot
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Jornada Professional de Simbiòtic Festival 2018 | Polítiques d’accessibilitat, nous
models i paradigmes | 30 de novembre al CC el Sortidor
Sonia Gainza d’Apropa Cultura va moderar la jornada professional sobre polítiques
d’accessibilitat a Catalunya on hi van participar entitats com l’Obra Social La Caixa, l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat
Autònoma de Barcelona, CAET de Terrassa, Festival TNT de Terrassa, Obra Social Sant Joan de
Déu, Associació Oci inclusiu Sarau, ONCE Catalunya, l’Associació Discapacitat Visual (B1B2B3),
Agils Accessibilitat i ACCAPS.

Sonia Gainza, directora, moderant de la jornada professional al CC el Sortidor

Altres col·laboracions i assistència a jornades i congressos
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Apropa Cultura forma part de la Comissió d’accessibilitat dels equipaments escènics i
musicals de l’SPEEM (Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya).
El Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals el lidera la Sub-direcció
General de Promoció Cultural de la Direcció General de Cooperació Cultural
(Departament de Cultura) conjuntament amb l’Àrea de Promoció de l’accessibilitat del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.



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/



Assistència al Curs d’Introducció a l’Arts in Health Creació i gestió de programes en
salut mental: trastorns d’ansietat i depressió dirigit a professionals de la cultura i de
la salut, realitzat al MNAC durant els mesos d’octubre i novembre.



Assistència al V Congrés del Tercer Sector de Catalunya sota el títol La dimensió
cultural de Barcelona, el divendres 9 de novembre.



Assistència al VIII Seminario de Arte e Inclusión Social amb títol Migraciones, cultura e
inclusión, va tenir lloc al Museu Picasso de Màlaga el dimarts 11 de desembre.

9 Apropa als mitjans
Presència d’Apropa Cultura a televisió, premsa i ràdio
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Contacte
www.apropacultura.cat
apropa@apropacultura.cat
93 247 93 06 | c/ Lepant 150 | 08013 Barcelona
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