
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS  

CONTINGUTS 

 
  

 PRESENTACIÓ  4 

 

 SOM APROPA  10 

 

 EXPERIÈNCIES CULTURALS  20 

 

 FORMACIÓ  24 

 

 ACTIVITATS 

 PARTICIPATIVES  33 

 

 COMUNICACIÓ  43 

 

 COL·LABORACIONS  50 

 

 PREMSA  53 

 



 
 

PRESENTACIÓ 

 

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. 

Els acompanyem en el procés de convertir la cultura en un fet habitual i rellevant també per 

a les persones en situació més vulnerable.  

 

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES 

 

Tots i totes ens hem emocionat, hem rigut o plorat gràcies a l’art. Més enllà dels sentiments, 

la cultura també ajuda a desenvolupar la creativitat, l’autodeterminació personal i la salut.  

Amb Apropa Cultura, més persones tenen l’oportunitat de viure la cultura, fomentant una font 

de felicitat molt necessària.  

o Programació cultural: 

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

o Visites i tallers al voltant de les col·leccions i exposicions de museus i espais 

singulars. Aquestes activitats s’adapten a les necessitats de cada grup.  

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

o Vetllem perquè les sortides siguin un èxit: periòdicament organitzem sessions de 

presentació de la programació que s’ofereix als centres socials de cada municipi.  

o Organitzem formacions artístiques, Educa amb l’Art, 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.  

o 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.  

  



 
 

A QUI ENS ADRECEM? 

 

A entitats i centres socials que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual, amb 

problemàtica de salut mental, discapacitat física en situació d’exclusió social, gent gran 

(residències, centres de dia), en privació de llibertat, persones migrades i refugiades 

(programes d’acollida i d’inclusió social), infància i adolescència (CRAES i centres oberts), 

addicions, sense llar, dones (violència de gènere i risc d’exclusió), Trastorn de l’Espectre 

Autista, col·lectiu LGTBI. Tots 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. 

 

TASQUES I GESTIONS DE L’OFICINA CENTRAL  

 

Difusió del programa  

o Durant l’any, busquem la incorporació de la programació cultural de nous 

equipaments culturals i ajuntaments. En el procés d’adhesió, establim relacions 

sostenibles amb la direcció, gerència, regidoria o alcaldia. Realitzem formacions 

específiques adreçades al personal de l’equipament per tal de donar el millor servei 

possible. Realitzem de forma continuada l’acompanyament per potenciar i 

desenvolupar el programa a cada espai. 

 

o Gestionem la base de dades de més de 2.400 centres socials de 198 municipis i 

treballem per ampliar el nombre. Treballem amb federacions, agrupacions, entitats i 

diputacions de tots els municipis de Catalunya.  

  

o 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 

o 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.  

http://www.apropacultura.cat/


 
 

o Durant el 2019 s’han realitzat més de 57.000 experiències culturals als equipaments 

culturals adherits a la xarxa Apropa Cultura.  

o Organitzem sessions de presentació de la programació als diferents municipis per 

tal de donar a conèixer totes les propostes culturals als centres socials i ajudar-los a 

fer la millor tria.  

o Vetllem per tal que els equipaments culturals ofereixin com a mínim el 2% de la seva 

programació habitual a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Oferim un servei de 

suport als més de 130 equipaments culturals en l’àmbit de gestió així com també a 

nivell informàtic i de continguts. 

o Assessorem als equipaments culturals per tal d’adaptar les seves activitats a les 

necessitats de cada col·lectiu. 

 

Formació 

o Dissenyem i organitzem el curs Educa amb l’Art, formacions adreçades a 

professionals de l’acció social i educativa. L’objectiu és descobrir com utilitzar les 

arts poden ajudar en la seva feina dia a dia. Cada sessió és dissenyada amb el Servei 

Educatiu de l’equipament cultural on s’organitza. Apropa Cultura s’encarrega de la 

difusió i inscripcions dels i les assistents. Cada sessió és enregistrada i editada en 

vídeo i publicada per ser consultada obertament. A més, s’elabora un dossier 

pedagògic de cada formació.  

 

o Realitzem Jornades d’Accessibilitat i Diversitat adreçades a professionals que 

treballen en equipaments culturals. 

 

o Realitzem formacions de Discapacitat i Salut Mental als museus de la xarxa. 

 

o Oferim formacions d’introducció a la diversitat als nous equipaments escènics que 

s’adhereixen a la xarxa.   

 

o Sota demanda, oferim un servei personalitzat d’assessorament referent a activitats 

i adaptacions, disseny universal, per tal d’adaptar-se a les necessitats dels col·lectius 

amb diversitat. 

 

 

Coordinació de projectes artístics 

 

o 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.  

 

o 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.  



 
 

 

Col·laboració 

 

o 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.  

 

 

UNA BREU HISTÒRIA 
 

Apropa Cultura és una iniciativa nascuda a L’Auditori la temporada 2006/2007 sota el nom 

L’Auditori Apropa amb el suport dels departaments de Benestar i Família de la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per donar resposta a l’interès i la demanda de 

grups socials 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 2019 està formada per més de 130 teatres, 

auditoris, festivals i museus a 41 municipis. 

 

 
 

Fotografia final de la Trobada Apropa Cultura 2019 al Teatre Lliure 

 



 
 

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 de projectes  

+ Alejandra Blanco, comunicació 

+ Mariona Galter/Irene Vallès, administració 

+ Mari Àngels Riu, freelance difusió a territori 

+ Maria Cinta Bosch, freelance màrqueting  

+ Empresa “Cosmica”, col·laboració en premsa i xarxes socials 

+ Catherine Clancy , Oriol Casals, Pilar Planavila i Mateu Aragay, musicoterapeutes 

dels tallers Un matí d’orquestra 

+ Giuseppe Pulice i Oliver Barandun, col·laboració en els tallers de música a L’Auditori. 

 

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 

Involucrades des de l’inici en el desenvolupament de L’Auditori Apropa i Apropa Cultura, 

donen suport econòmic i difusió del projecte: 

+ Generalitat de Catalunya (Departament de Treball d’Afers socials i Família i 

Departament de Cultura)  

+ L’Ajuntament de Barcelona (Àrea de Drets Socials, IMPD i ICUB) 

+ Diputació de Barcelona (Àrea de Benestar Social i Cultura) 

 

Tanmateix, els Departaments de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 

Barcelona contribueixen molt directament en aquest projecte al fer possible una important 

aportació en espècies posant a l’abast places d’espectacles d’aquests equipaments a 3€. 

A més, el programa Apropa Cultura compta amb la col·laboració de l’Obra Social de “la 

Caixa” des de l’any 2013.  

 

 



 
 

Llistat de coordinadores i coordinadors Apropa Cultura als equipaments 

 

Maria Alcover, Toni Aliaga, Joan Andreu, Pep Angerri i Auberni, Aina Baig Caamaño, Montse 

Barniol, Albert Batlles, Sílvia Bayarri, Rosa Beltran, Anna Bonastre, Gemma Bonet, Valérie 

Bonnotte, Roser Bosch, Maria Àngels Buisac, Xavier Burgos, Irene Calvís, Ona Campillo, Rosa 

Eva Campo, Xavier Campón, Robert Canela, Sònia Carbó Baiges, Oriol Casals, Nuri Castaño 

Polo, Annabel Catalán, Elisabet Cercós, Eva Chaparro, Eva Coll, Helena Coma, Ariadna Cruz, 

Nerea Cudinach, Gabi Cujo, Cristina de Anciola, Maria de la Fuente, Josep Miquel Del Campo, 

Cristina Diaz, Silvia Emilio, Anna Faura, Laura Fernàndez, Roger Fernández Cifuentes, Mario 

Ferrer, Ramon Ferrer, Núria Figueras, Montse Filló, Yolanda Fontanillas Hoyo, Adrià Fornés, 

Xesco Forn i Béjar, Rosa Forns, Museu Frederic Marès, Lluïsa Fuentes, Alba Galan, Margarita 

Galceran Solanes, Mireia Galià, Albert Galindo, Teresa Garcia, Montse García, Joan Garcia 

Martin, Vanessa Gatell, Amaranta Gibert, Rosa Gil, Ramon Giné, Verónica Gómez, Elena 

González, Axel González, Cristina Gonzàlez Alsina, Alicia Gorina, Carme Goy, Ana Grande, 

Núria Guerrera, Marta Guzman, Lídia Hortal, Margarida Troguet i Carmen Ecequiel, Marina 

Manero, Núria Juan Muns i Marta Bisbal, Estel Ibars, Vanesa Ibarz, Miquel Angel Iglesias, 

Moha Jaiteh, Núria Juan-Muns, Noelia Lanza, Xavier Llabot, Sara Lladó, Anna Lleó, Meritxell 

Llorca, Sonia Lopez, Núria López, Cristina López, Teresa Macià, Josep Lluís Marcè Marcè 

Carol, Alba Marsol, Heribert Masana i Soler, Albert Minguillon, Robert Molina, Joan Mompart, 

Miriam Montraveta, Laura Moreno, Erik Newton, Joan Oliveras Pi, Maria Oria, Jaume Palmés, 

Jaume Palmés, Blanca Pascual, Eva Pascual, Glòria Pi, Giulia Poltronieri, Ariadna Pons, 

Eugenia Portet, Mariona Prunera, Gemma Puig, Pere Puig, Robert Quirantes, Eva Reina, Eva 

Reina, Eduard Ribera, Àngels Rodon, Anabel Rodríguez, Bàrbara Roig, Vanesa Rojas, 

Francesc Rosell Farré, Laura Sabatés Monguillot, Teresa Sala, Natàlia Sànchez, Rafel 

Sànchez, Jordi Sànchez, Josep Sànchez, David Santamaria, Aurèlia Sebastià, Servei Educatiu 

Servei Educatiu, Meritxell Serveto, Gabriel Sicília, Tracy Sirés, Pol Soler, Mercè Soler, Anna 

Rosa Teruel,  Eli Torrejón, Maribel Tost, Sara Via, , Prudència Peula, Ariadna Pons, Marta 

Velázquez, Anna Verdaguer, Eulàlia Vilardell. 

 

 



 
 

SOM APROPA  
EQUIPAMENTS CULTURALS i FESTIVALS DE LA XARXA 

 

BADALONA 

Teatre Principal, Teatre Zorrilla i Auditori Municipal 

 

BALAGUER 

Teatre Municipal de Balaguer 

 

BANYOLES 

Auditori Ateneu de Banyoles, Factoria d’arts escèniques de 

Banyoles, Teatre Municipal de Banyoles 

 

BARCELONA 

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, 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, 

Reial Monestir de Pedralbes i Castell de Montjuïc); Festival 

Grec, BSM (Park Güell, Zoo, Anella Olímpica, Palau Sant Jordi 

i Estadi Olímpic de Montjuïc); Basílica de la Sagrada Família; 

Concert Studio (Festival Mil·lenni 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, Sala 

Montjuïc, Primavera Sound 

 

BLANES 

Teatre de Blanes 

 

CASTELLDELFELS 

Teatre Plaza 

 

CERVERA  

Gran Teatre de La Passió de Cervera 

Auditori Municipal de Cervera 

Paranimf de la Universitat de Cervera 

 

ESPARREGUERA 

Teatre de la Passió d’Esparreguera 

 

FIGUERES 

Museu del Joguet de Catalunya, Auditori Convent dels 

Caputxins, Festival Int. Del Circ l’Elefant d’Or, La Cate, Teatre 

el Jardí 

 

GIRONA i SALT 

Auditori de Girona, Teatre Municipal de Girona, Centre 

Cultural la Mercè, Sala la Planeta, Teatre de Salt 

Temporada Alta, CaixaForum, Gran Circ de Nadal,  

Festival Strenes 

 

GRANOLLERS 

Teatre Auditori de Granollers, Roca Umbert FA 

Llevant Teatre,, Casa de Cultura Sant Francesc 

 

IGUALADA 

Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada 

 

JUNEDA 

Teatre Foment de Juneda 

 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Auditori Barradas 

Teatre Joventut 

 

 

 

 

LLEIDA 

Auditori Municipal Enric Granados 

Teatre Municipal de l’Escorxador 

CaixaForum 

Centre d’Art la Panera 

Teatre La Llotja 

Orquestra Julià Carbonell 

 

LLORET DE MAR 

Teatre de Lloret de Mar 

 

MANRESA 

Kursaal 

Fira Mediterrània 

 

MATARÓ 

Teatre Monumental 

Can Gassol (Centre de Creació d’Arts 

Escèniques) 

 

OLOT 

Teatre Principal 

Sala el Torín 

 

REUS 

Teatre Bartrina 

Teatre Fortuny 

 

RIBES DE FRESER 

Cinema Catalunya de Ribes de Freser, 

Festival Gollut 

 

ROSES 

Festival Sons del Món 

 

SABADELL 

Teatre Principal, Teatre La Faràndula 

LaSala Miguel Hernández i l’Estruch 

 

SANT CUGAT 

Teatre-Auditori Sant Cugat  

 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

Teatre Auditori Mpal Narcís Masferrer 

 

LA SEU D’URGELL 
Sala de Cultura Sant Domènec 

 

SOLSONA 

Teatre Comarcal de Solsona 

 

TARRAGONA 

CaixaForum, Teatre Tarragona, Auditori 

de la Diputació de Tarragona, Teatre 

Metropol 

 

TÀRREGA 

Espai MerCAT 

Teatre Ateneu 

Fira de Tàrrega 

 

TERRASSA 

Centre Cultural Terrassa, Teatre 

Principal, Teatre Alegria i Auditori 

Municipal de Terrassa 

 

TORROELLA DE MONTGRÍ 

Espai Ter i Festival de Torroella de 

Montgrí 

 

VALLS 

Teatre Principal 

Centre Cultural 

 

 

El VENDRELL 

Teatre Àngel Guimerà, Auditori Pau 

Casals, Auditori de l’Escola Mpal. Pau 

Casals. 

 

VIC 

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 2019 



 
 

MAPA D’EQUIPAMENTS PER COMARCA 

 

 

 

NOVES INCORPORACIONS 2019 

 

127 41 27  



 
 

ENTITATS I CENTRES I SERVEIS SOCIALS REGISTRATS  

Població 
Núm. de 
centres    

Barcelona 1.975  Franqueses del Vallès 5 

Barcelona 968  Cardedeu 5 

L'Hospitalet de Llobregat 103  Argentona 5 

Badalona 55  Canet de Mar 5 

Sabadell 54  Llinars del Vallès 5 

Terrassa 45  Sant Quirze del Vallès 5 

Mataró 41  Castellar del Vallès 4 

Manresa 40  Sitges 4 

Vic 37  Sant Esteve Sesrovires 4 

Sant Cugat del Vallès 34  Parets del Vallès 4 

Granollers 32  Ripollet 4 

Santa Coloma de Gramenet 31  Badia del Vallès 4 

Sant Boi de Llobregat 26  Premià de Mar 4 

Vilanova i la Geltrú 25  Santa Eulàlia de Ronçana 4 

Vilafranca del Penedès 23  Santpedor 4 

Cerdanyola del Vallès 22  Vilassar de Dalt 4 

Sant Adrià de Besòs 20  Canovelles 3 

Igualada 19  Tordera 3 

Prat de Llobregat 19  Palau-solità i Plegamans 3 

Cornellà de Llobregat 16  Calella 3 

Sant Feliu de Llobregat 15  Castellví de Rosanes 3 

Castelldefels 15  Montgat 3 

Sant Just Desvern 11  Abrera 3 

Martorell 11  Roca del Vallès 3 

Viladecans 10  Malgrat de Mar 3 

Montcada i Reixac 10  Sant Sadurní d'Anoia 3 

Sant Pere de Ribes 8  Piera 3 

Esplugues de Llobregat 8  Esparreguera 3 

Molins de Rei 8  Sant Fost de Campsentelles 3 

Sant Joan Despí 8  Montornès del Vallès 3 

Mollet del Vallès 8  Olesa de Montserrat 3 

Sant Vicenç dels Horts 7  Montmeló 3 

Garriga 6  Palafolls 3 

Masnou 6  Ametlla del Vallès 2 

Rubí 6  Palma de Cervelló 2 

Berga 6  Teià 2 

Sant Andreu de la Barca 6  Llagosta 2 

Gavà 6  Cardona 2 

Manlleu 6  Centelles 2 

Alella 6  Súria 2 

Pineda de Mar 5  Cercs 2 



 
 

Pallejà 2  El Masnou 1 

Vilanova del Camí 2  Gironella 1 

Balenyà 2  Avinyó 1 

Vilanova del Vallès 2  Vilobí del Penedès 1 

Corbera de Llobregat 2  Sant Pere de Riudebitlles 1 

San Feliu del Llobregat 1  Sant Pol de Mar 1 

Calldetenes 1  Girona 227 

Viladecavalls 1  Girona 100 

Avià 1  Olot 23 

Sentmenat 1  Figueres 19 

Sant Celoni 1  Salt 16 

Torre de Claramunt 1  Blanes 7 

Sant Climent de Llobregat 1  Banyoles 6 

Santa Coloma de Cervelló 1  Lloret de Mar 6 

Prats de Lluçanès 1  Sant Feliu de Guíxols 5 

Santa Maria de Palautordera 1  Ripoll 5 

Gurb 1  Sant Gregori 4 

Sallent 1  Palamós 3 

Sant Feliu de Codines 1  Torroella de Montgrí 3 

Tiana 1  Palafrugell 3 

Begues 1  Besalú 2 

Castellterçol 1  Castell-Platja d'Aro 2 

Collbató 1  Bisbal d'Empordà 2 

Sant Antoni de Vilamajor 1  Caldes de Malavella 2 

Sant Hipòlit de Voltregà 1  Celrà 2 

Arenys de Mar 1  Alp 2 

Sant Joan de Vilatorrada 1  Santa Pau 2 

Santa Margarida de Montbui 1  Riudellots de la Selva 1 

Moià 1  Arbúcies 1 

Font-rubí 1  Porqueres 1 

Sant Julià de Vilatorta 1  Campdevànol 1 

Lliçà d'Amunt 1  Sarrià de Ter 1 

Balsareny 1  Vilafant 1 

Taradell 1  Puigcerdà 1 

Barberà del Vallès 1  Serinyà 1 

Bagà 1  Quart 1 

Gualba 1  Viladrau 1 

Castellgalí 1  Ribes de Freser 1 

Polinyà 1  Llagostera 1 

Torrelles de Llobregat 1  Cassà de la Selva 1 

Monistrol de Montserrat 1  Lleida 127 

Papiol 1  Lleida 76 

Dosrius 1  Balaguer 9 

Sant Andreu de Llavaneres 1  Tàrrega 8 

Sant Salvador de Guardiola 1  Juneda 7 



 
 

Cervera 6 

Seu d'Urgell 5 

Solsona 5 

Mollerussa 4 

Almacelles 3 

Fuliola 1 

Bell-lloc d'Urgell 1 

Oliana 1 

Agramunt 1 

Tarragona 122 

Reus 44 

Tarragona 32 

El Vendrell 11 

Tortosa 8 

Valls 7 

Amposta 2 

Falset 2 

Montblanc 2 

Vila-seca 2 

Torredembarra 1 

Santa Oliva 1 

Ulldecona 1 

Móra d'Ebre 1 

Móra la Nova 1 

Salou 1 

Pallaresos 1 

Sant Carles de la Ràpita 1 

Calafell 1 

Santa Coloma de Queralt 1 

Albinyana 1 

Roda de Barà 1 
Total general 2.451 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Col·lectiu  Núm. de centres 

Infància i Joventut 544 

Discapacitat intel·lectual 495 

Gent gran 391 

Salut mental 282 

Discapacitat física 159 

Migració i Persones refugiades 153 

Dones 138 

Pobresa 77 

Addiccions 61 

Sense llar 41 

Malalties cròniques 30 

Alzheimer i altres demències 23 

Persones privades de llibertat 23 

Discapacitat visual 13 

VIH-Sida 10 

Exclusió social 7 

Trastorn de l'Espectre Autista 4 

Discapacitat auditiva 2 

Total general 2.453 

 

 

 

Volum de centres per província

Barcelona Girona Lleida Tarragona



 
 

MISSIÓ, VALORS I LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

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. 

 

Visió 

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

 

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. 

 

 

Un grup assistint al Teatre Nacional de Catalunya 

  



 
 

Línies d’actuació 

 

 Fomentar l’accessibilitat a les persones usuàries i professionals de les entitats 

socials a la programació dels equipaments culturals: com a públic o com a 

participant d’activitats. 

Finestra única de reserves, preu accessible, sessions presencials de presentació 

programació, assessorament personalitzat, visualització d’experiències al web. 

Formacions en accessibilitat i inclusió adreçades a educadors/res de museus. 

Difusió d’Apropa Cultura a les trobades del tercer sector i congressos. 

 

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

Formacions artístiques presencials per a educadors/res /recursos pràctics en xarxa 

/ Cor Apropa Cultura d’educadors/res socials /Avantatges per a educadors/res. 

 

 Sensibilitzar els i les ciutadanes 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. 

 

  



 
 

LA QUALITAT DEL PROJECTE 

La cultura accessible no és caritat, sinó dignitat. És emoció, creativitat i salut.  

És transformadora. La cultura ha de ser un fet quotidià per a tothom.  

 

Què oferim a les entitats socials?   

+ Places per a tots els espectacles, visites i activitats de la programació habitual de 

l’equipament cultural. 

+ Localitats de primer nivell i fàcil accés. 

+ Entrades a preus socials molt accessibles.   

+ Assessorament als educadors/res dels centre per a escollir les propostes més 

adient per a les seves sortides en grup. A més d’atenció telefònica, les 

professionals poden assistir a les més de 15 sessions de presentació de 

programació que realitzem periòdicament a diferents municipis.  

+ Preparació de la sortida. Posem a l’abast de les professionals indicacions i 

materials per a conèixer els espais així com materials pedagògics de les activitats 

que en disposen.  

+ Recordatoris periòdics al centre socials de l’assistència a les activitats reservades. 

+ Enquestes d’avaluació: es realitza el seguiment de la qualitat de les activitats 

mitjançant enquestes enviades per correu electrònic. 

+ Formació Educa amb l’Art per descobrir com les arts poden ajudar en el dia a dia.  

 

 
Sessió de presentació de la programació de Figueres 



 
 

Què oferim als equipaments culturals?   

 

 A través del portal web, difusió de la seva programació cultural i dinamització de la 

demanda entre les entitats socials.  

 Assessorament en matèria d’accessibilitat i diversitat.  

 Atenció al client: atenem les consultes, fem propostes,... 

 Formació al personal de cada equipament en accessibilitat i diversitat (Jornades 

Apropa Cultura i formacions a mida). 

 Suport a la creació i adaptació d’activitats adreçades a col·lectius socials.  

 Participació d’una gran campanya de comunicació anual amb presència a múltiples 

mitjans de prestigi.  

 Avaluació de les experiències dels usuaris i usuàries.  

 Programació d’activitats inclusives on participen professionals de l’àmbit cultural i de 

l’àmbit social amb l’objectiu d’establir vincles sostenibles.  

 

 

 

  



 
 

EXPERIÈNCIES CULTURALS 

 

Espectacles i projeccions 

 

 Des del 2006, entitats socials gaudeixen dels 

espectacles de la programació habitual de 

teatres, auditoris, centres culturals i festivals.  

 

 Actualment, són més de 100 els programadors 

que ofereixen la seva programació a les 

persones usuàries d’Apropa Cultura.  

 

 Un total de 35.552 d’experiències gaudint 

d’espectacles durant el 2019 a través  

d’Apropa Cultura a equipaments culturals 

d’arreu de Catalunya.  

 

 

 

Exposicions  

i espais singulars 

 

 Des del 2013, els museus i espais singulars 

ofereixen la seva programació als centres 

socials a través d’Apropa Cultura.  

 Formen part de la xarxa 26 museus i espais 

singulars de la província de Barcelona, 2 de 

Girona, 1 de Tarragona i 2 de la ciutat de 

Lleida. 

 Durant el 2019 s’han produït 22.073 

experiències a museus i espais singulars de 

persones ateses a entitats i centres socials de 

Catalunya. 

 



 
 

Assistència de centres i serveis socials a equipaments culturals  

el 2019 i comparativa amb el 2018 

 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 18/19 

Programador 
Tarifa 

Apropa 
Tarifa 

Apropa 
Tarifa 

Reduïda 
Tarifa 

Reduïda 
Total 

assist. 
Total 

assist. 
Diferèn-

cia 

L'Auditori 5.278 6.775 1.093 820 6.371 7.595 1.224 

Basílica de la Sagrada Família 3.059 4.046 572 491 3.631 4.537 906 

Grup Focus 2.357 2.710 348 599 2.705 3.309 604 

Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona 7 2.599   118 7 2.717 2.710 

Gran Teatre del Liceu 2.597 2.322 312 313 2.909 2.635 -274 

CaixaForum Barcelona 2.107 2.498 151 28 2.258 2.526 268 

Zoo de Barcelona 2.138 2.501 255   2.393 2.501 108 

Teatre Nacional de Catalunya 1.715 1.697 335 309 2.050 2.006 -44 

Palau de la Música Catalana 1.240 1.353 370 348 1.610 1.701 91 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 1.380 1.548 96 133 1.476 1.681 205 

Teatre Lliure 1.280 1.342 134 56 1.414 1.398 -16 

Kursaal - Espai d'arts escèniques 
Manresa 913 1.323 10 28 923 1.351 428 

CosmoCaixa 1.305 1.202 15 65 1.320 1.267 -53 

Park Güell 764 1.147 49 50 813 1.197 384 

Teatre-Auditori Sant Cugat 693 1.092 10 30 703 1.122 419 

Castell de Montjuïc 686 1.031 86 15 772 1.046 274 

Museu Picasso 588 927 10 15 598 942 344 

Ajuntament de Sabadell 1.098 917     1.098 917 -181 

CCCB 729 885 15 27 744 912 168 

Festival Grec de Barcelona 375 845   40 375 885 510 

Museu Etnològic de Barcelona 651 814 10 50 661 864 203 

Museu de la Música 846 748 20 20 866 768 -98 

Teatre Auditori de Granollers 283 577 108 30 391 607 216 

SAT! Teatre 128 496 33 102 161 598 437 

Orquestra Simf. Julià Carbonell  332 483   87 332 570 238 

Mercat de les Flors 615 523 10 7 625 530 -95 

Anella Olímpica 929 519 7   936 519 -417 

L'Atlàntida 430 493     430 493 63 

Fundació Joan Miró 474 407 12 59 486 466 -20 

Teatre Joventut 297 365 40 79 337 444 107 

El Born Centre de Cultura i Memòria 387 430 69   456 430 -26 

Museu Etnològic i de Cultures del Món   336   84   420 420 

Auditori de Girona 242 415     242 415 173 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 268 379     268 379 111 



 
 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 18/19 

Programador 
Tarifa 

Apropa 
Tarifa 

Reduïda 
Tarifa 

Apropa 
Tarifa 

Reduïda 
Total 

assist. 
Total 

assist. 
Diferèn-

cia 

Monestir de Pedralbes 838 323 96 25 934 348 -586 

Teatre de la Llotja de Lleida 240 327     240 327 87 

Teatre Principal d'Olot 325 311     325 311 -14 

Gran Circ de Nadal de Girona   276   25   301 301 

Sala Montjuïc - Cinema a la fresca   298       298 298 

Auditori Municipal Enric Granados 247 264 30 28 277 292 15 

Museu del Joguet de Catalunya 104 238   37 104 275 171 

Museu Frederic Marès 168 272 15   183 272 89 

Museu del Ferrocarril de Catalunya   271       271 271 

Teatre Fortuny 145 265     145 265 120 

Festival Jardins de Pedralbes 440 239 7 10 440 249 -191 

Teatre Municipal Girona 213 247     213 247 34 

Museu del Disseny Barcelona 308 196 86 39 394 235 -159 

Fundació Antoni Tàpies   210   18   228 228 

Ibercamera 159 207 5 14 164 221 57 

Centre Cultural Terrassa 333 219     333 219 -114 

Ajuntament del Vendrell 180 192     180 192 12 

Ajuntament de Cervera 39 173 17 12 56 185 129 

Auditori Barradas 201 182     201 182 -19 

Grup Mas i Mas 411 164 31 15 442 179 -263 

Badalona Cultura, S.L 101 178     101 178 77 

Teatre Bartrina 74 124 29 53 103 177 74 

MACBA 396 174 15   411 174 -237 

Temporada Alta 452 170     452 170 -282 

Aj. Terrassa / CAET 118 138     118 138 20 

Ajuntament de Castelldefels 131 114   20 131 134 3 

CaixaForum Lleida 142 129 20   162 129 -33 

Ajuntament de Mataró 218 125     218 125 -93 

Sala La Planeta 80 120     80 120 40 

Atrium Viladecans 180 112     180 112 -68 

Teatre Principal Vilanova i la Geltrú 129 111 32   161 111 -50 

Ajuntament de Valls 121 91     121 91 -30 

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) 492 53 26 35 518 88 -430 

Ajuntament d'Igualada 89 86     89 86 -3 

Auditori Eduard Toldrà Vilanova i la 
Geltrú 76 83 17   93 83 -10 

Teatre de Salt 100 83     100 83 -17 

Pedagogia de l’Espectacle 132 80     132 80 -52 

Ajuntament de Figueres   47   21   68 68 

Festival del Mil·leni 79 64     79 64 -15 

Ajuntament de Juneda 43 63     43 63 20 

Festival Sons del Món   63       63 63 

Fira Tàrrega 24 58     24 58 34 



 
 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 18/19 

Programador 
Tarifa 

Apropa 
Tarifa 

Reduïda 
Tarifa 

Apropa 
Tarifa 

Reduïda 
Total 

assist. 
Total 

assist. 
Diferèn-

cia 

Festival Castell de Peralada   43   7   50 50 

Ajuntament de Tàrrega 44 44     44 44 0 

Festival del Mil·lenni   40       40 40 

CaixaForum Tarragona 54 39     54 39 -15 

Ajuntament de Tarragona   23   14   37 37 

Orquestra Simfònica del Vallès 15 31     15 31 16 

Ajuntament de Blanes   28       28 28 

CaixaForum Girona 10 28     10 28 18 

Festival de Torroella de Montgrí   24       24 24 

PATR. DE LA CATEQUÍSTICA - LA CATE -   17       17 17 

Teatre de La Passió d'Esparreguera   14       14 14 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 56 9     56 9 -47 

Ajuntament de Solsona   7       7 7 

Teatre Municipal de Lloret   7       7 7 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols   5       5 5 

Festival Strenes   5       5 5 

Espectacles Educatius Aj. de Lleida 9       9   -9 

Teatre Municipal de l'Escorxador 57       57   -57 

        

Total general 43.964 53.249 4.596 4.376 48.553 57.625 9.072 
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FORMACIÓ 

 

EDUCA AMB L’ART 

Formació per a professionals de l’acció social i educativa 
 

Educa amb l’Art ensenya a enriquir, potenciar i donar una nova dimensió a la tasca com a 

educadors o educadores a través de les diferents disciplines artístiques. Quan l’art entra a 

la vida quotidiana, es nota! És un curs en arts escèniques, música i arts visuals per aprendre 

com l'art pot ajudar-nos en el dia a dia. 

 

A qui s’adreça 

El curs s’adreça a educadors/res socials, terapeutes, integradors/res, coordinadors/res, 

tècnics/ques, monitors/res i cuidadors/res sense coneixements específics en arts que 

treballen a centres socials registrats al programa Apropa Cultura. 

 

El curs: organització, durada i temàtica 

Cada temporada, dissenyem un curs a diferents equipaments culturals adherits a la xarxa 

Apropa Cultura. Durant el 2019 s’han organitzat formacions a: L’Auditori, el Mercat de les 

Flors, el Teatre Lliure, 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, l’Auditori 

Municipal Enric Granados de Lleida, el Museu Picasso i durant el Festival Sismògraf Olot.  

 

 

Formació de Performance amb Sonia Gómez al CCCB  

 



 
 

Metodologia i Calendari 

Totes les sessions treballen a partir de: marcs teòrics per facilitar la comprensió de la 

matèria, vivències personals per a l’experimentació individual i metodologies pràctiques per 

aprendre a aplicar en els diferents col·lectius. 

Horari: dissabtes de 10 h a 14 h. 

 

Sessions Educa amb l’Art 2019 

 26/01/2019: CCCB. Taller de vídeo i cinema amb Digital Films. 41 assistents. 

 16/02/2019: Museu Picasso. Formació de VTS. 40 assistents.  

 02/03/2019: Fundació Joan Miró i MNAC. Taller de dibuix i natura. 27 assistents. 

 23/03/2019: L'Auditori. Taller d’Aquafonia. 29 assistents.  

 27/04/2019: Palau de la Música Catalana. Taller de veu i ritme. 30 assistents. 

 27/04/2019: Festival Sismògraf d'Olot. Taller de dansa i moviment. 12 assistents. 

 25/05/2019: Centre d'Art la Panera de Lleida. Taller de dibuix i creativitat. 10 

assistents. 

 05/10/2019: Auditori Mpal Enric Granados. Formació de Música amb Arnau Millà. 

17 assistents. 

 09/11/2019: Mercat de les Flors. Formació de dansa amb Álvaro de la Peña. 33 

assistents. 

 23/11/2019: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Formació de 

performance amb Sonia Gómez. 33 assistents. 

 

Certificació universitària 

Es faciliten diplomes d’extensió universitària de la Universitat Ramón Llull – Fundació Pere 

Tarrés pels professionals que hagin participat al menys en un 80% de la formació anual. 

També es compta amb la col·laboració del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de 

Catalunya. 

 

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). 

 

http://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. 

 

Valoracions de les sessions  
 

 Pro mig de les valoracions de les sessions 2019 

 Nombre de respostes obtingudes (130) 

 

 

Valoració general de les formacions 

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

 

 

  



 
 

Valoració de la utilitat de les formacions 

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

 

 

 
Formació de dansa al Festival Sismògraf d’Olot 

  



 
 

FORMACIÓ D’ACCESSIBILITAT I DIVERSITAT 

 

JORNADA APROPA CULTURA 2019 

Totes incloses: museus i dones en situació de vulnerabilitat 

Apropa Cultura, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, organitza cada any 

jornades d’accessibilitat i diversitat adreçades a professionals d’equipaments culturals i 

ajuntaments. L’objectiu és la sensibilització envers la inclusió, la diversitat i l’accessibilitat, 

alhora que es promou la millora del servei que els equipaments culturals ofereixen a les 

persones en situació de vulnerabilitat o discapacitat.  

Enguany, es va organitzar la jornada Totes incloses, el dilluns 11 de novembre de 9h a 14h 

a la Fundació Joan Miró.  

 

 

 

Presentació de la jornada 2019 

Necessitem museus accessibles, igualitaris i inclusius. Museus que treballin a partir del 

respecte, la participació i de l’espai comú. Per arribar-hi, és necessari un canvi de mirada: 

escoltar, compartir i expressar la pluralitat de totes les persones. 

En aquesta jornada vàrem escoltar la diversitat de veus de dones en situació de 

vulnerabilitat: dones que han patit o pateixen violència masclista, dones migrades, dones 

vinculades a l’exercici de la prostitució... Ens apropàrem a les seves (nostres) realitats, per 

entendre els reptes i necessitats, amb l’objectiu de reflexionar sobre quin paper pot o ha de 

tenir el museu a les seves vides. 

Vàrem comptar amb la participació d’entitats socials que treballen amb el col·lectiu de 

dones en situació de vulnerabilitat així com professionals de la gestió cultural, l’educació 

artística, la perspectiva de gènere i de serveis educatius de museus.  

Va ser una jornada per imaginar un museu obert, flexible, múltiple i, sobretot, un museu on 

hi siguem totes incloses. 

La jornada es va adreçar a professionals de museus, centres culturals i espais singulars. 

Pels continguts a reflexionar, recomanem l’assistència de persones de diferents 

departaments del mateix equipament. Hi van assistir 140 persones.  

A la fila zero, vàrem comptar amb la presència de les següents entitats socials: 

Noestasola, (Associació dones supervivents violència masclista), Cocemfe Barcelona, 

Heritage for Peace, Federació ECOM, Associació Catalana per a la Promoció de les 

Persones Sordes (ACAPPS), Fundació Metges del Món, DINCAT Plena Inclusió 

Catalunya, Catalònia Fundació Creactiva, Associació Benestar i Desenvolupament, 

Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen. 

 



 
 

Objectius 

 Introduir conceptes bàsics en relació a les dones en situació de vulnerabilitat. 

 Compartir projectes i experiències de museus amb dones en situació de 

vulnerabilitat.  

 Reflexionar sobre la perspectiva de gènere en els equipaments culturals i 

promoure’n l’aplicació. 

 Establir estratègies on el museu actuï com a eina i espai d’inclusió per a dones en 

situació de vulnerabilitat i les entitats que treballen amb el col·lectiu. 

 

 

 
Taula rodona d’entitats que treballen amb dones en situació de vulnerabilitat 

 

 

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/2019_jornada_daccessibilitat_i_diversitat_isssu  

  

https://issuu.com/apropacultura/docs/2019_jornada_daccessibilitat_i_diversitat_isssu


 
 

Programa de la jornada 

 

9.00h  Acreditacions 

9.15h  Inauguració i benvinguda   

Dolors, gerent de la Fundació Joan Miró. 

Assumpta Soler i Farràs, Cap del Departament d’Estratègia i Coordinació  

de l’IMPD de l’Ajuntament de Barcelona. 

Sonia Gainza, Directora d’Apropa Cultura. 

9.30h  Taula rodona: Dones en situació de vulnerabilitat 

Característiques, realitats i reptes del col·lectiu.  

 Persones víctimes de situacions de violència masclista.  

Ruth Capdevila, Directora del Servei d’Atenció,  

Recuperació i Acollida (SARA) de l’Ajuntament de Barcelona.  

 Dones migrades.  

Mercè Amor, coordinadora general del projecte d’acollida,  

llengua i socialització de l’Associació Diàlegs de dona. 

Fàtima Choudhury, alumna de l’associació i monitora del Casalet 

infantil. 

 Dones vinculades a l’exercici de la prostitució.  

Mar Galceran, coordinadora de projectes de El lloc de la Dona.  

 Dones amb diversitat funcional/discapacitat.  

Carmen Arana, presidenta de l’associació Temyque (Tengo 

Esclerosis Múltiple y Qué).  

 Dones trans.  

Cristina García, treballadora social de l’Associació Acathi, Migració,  

Refugi i LGTBI.  

Silvana Gómez, voluntària de l’entitat.    

 

10.45h Conferència: Las mujeres cambian los museos 

Marián López Fernández Cao, professora d’Educació Artística a la 

Universidad Complutense de Madrid. Ha posat en marxa el màster 

interuniversitari en Arteràpia i Educació Artística per la inclusió, ha col·laborat 

en diversos projectes europeus sobre art, diversitat i inclusió, i ha dirigit 

projectes d’investigació sobre gènere i museus. Directora del Instituto de 

Investigaciones Feministas entre el 2007 i el 2011 i ha estat la presidenta de 

la Asociación MAV, Mujeres en las Artes Visuales. Ha publicat nombrosos 

llibres sobre art i inclusió social, artteràpia i art i igualtat, així com guies 

educatives per Educació Primària sobre art, educació i equitat.   

11.30h  Pausa. Esmorzar a càrrec de la Cooperativa Mujeres Palante,  

amb més de 10 anys d’acompanyament a les dones.  

 



 
 

12.00h Conferència:  

Kit de herramientas para un museo igualitario, sostenible e inclusivo: 

del patriarcado al feminismo, del 1% al 99% 

 Encarna Lago, gestora cultural i gerent de la Rede Museística de Lugo des de 

2006, responsable del Plan de Género e Igualdad de la Rede, coordina el 

Congreso Museos, Género, Arte y Educación (2012-2019). Docent en el Títol 

Propi Especialista en l’aplicació de la perspectiva de gènere a les indústries 

culturals i del Títol Propi Tec. Aux. en entorns culturals de la Universidad 

Complutense de Madrid. Dirigeix el Plan Inclusivo de la Red Museística des 

de 1999. Comissària de nombroses exposicions, ha participat a fòrums de 

gestió, sostenibilitat, igualtat i inclusió. El seu model de gestió i treball en 

xarxa ha rebut diversos premis nacionals i internacionals.  

 

12.45h Projectes de Museus i Centres d’Art amb entitats de dones 

 Servei educatiu i Perspectiva de gènere. Es Baluard.  

Eva Cifré, responsable del servei educatiu de Es Baluard, Museu d’Art 

Modern i Contemporani de Palma.   

 Senyes d’identitat. Retrats de dones. Fundació Joan Miró i Hèlia 

Dones. 

Montse Quer, responsable d’accessibilitat de la Fundació Joan Miró. 

Carla Rigol, psicòloga de l’associació Hèlia Dones. 

Lola Cañavera, participant del projecte Senyes d’identitat. 

 Projectes del Centre d’Art La Panera: Vestir i desvestir cossos;  

La tipografia com a introducció a la lectoescriptura.  

Roser Sanjuan, responsable del Servei Educatiu del Centre d'Art la 

Panera.  

 Dona’m la mar. Museu Marítim de Barcelona. 

Mireia Mayolas, responsable del Servei Educatiu del Museu Marítim. 

 

13.45h  Preguntes, aportacions i debat 

 

14.00h Finalització 

 

 

 

  



 
 

Formacions a mida d’accessibilitat i diversitat 

 

Des del 2015, Apropa Cultura organitza formacions a mida en matèria d'accessibilitat i 

diversitat adreçades al personal dels equipaments culturals, especialment a museus i espais 

singulars.  

Les formacions es dissenyen en funció de les necessitats de cada equipament cultural amb 

l’objectiu d’ajudar-los a oferir el millor servei a les persones en situació de vulnerabilitat o 

discapacitat. Apropa Cultura compta amb col·laboradors experts en accessibilitat i diversitat 

encarregats de transmetre els continguts d’una manera pràctica i útil per al dia a dia dels 

treballadors.  

La formació girà al voltant de 4 eixos:  

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

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

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

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

Durant el 2019, s’han organitzat formacions en accessibilitat i diversitat al Museu Etnològic i 

de Cultures del Món, el Castell de Montjuïc i el Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

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.  

 

 

 



 
 

ACTIVITATS PARTICIPATIVES 

 

l projecte va ser creat pel departament social de L’Auditori de Barcelona, en col·laboració 

amb l’Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i el servei educatiu de L’Auditori. 

Es tracta d’una activitat pionera que cerca la participació, l’atenció i la recerca de noves 

sensacions i emocions en aquest grup de persones en escoltar l’orquestra i amb l’ús dels 

seus instruments. 

Un matí d’orquestra és l’evolució de cinc anys treballant per acostar la música a grups més 

vulnerables i en risc d’exclusió mitjançant el servei Apropa Cultura. Després de l’experiència 

de treballar amb centres socials, es va decidir iniciar aquest nou projecte en què les persones 

amb discapacitat intel·lectual poden participar activament en la comprensió i beneficiar-se 

del poder de la música.  

Un matí d’orquestra ha anat creixent al llarg dels anys, el que va començar essent una 

activitat per a persones amb discapacitat intel·lectual, va continuar amb la creació d’una 

versió per persones amb Alzheimer i les seves persones cuidadores. Més endavant, l’any 

2018 es va engegar un Matí d’Orquestra amb l’Orquestra Julià Carbonell a Lleida. L’any 2019 

el projecte s’ha dut a terme al Teatre-Granollers de Sant Cugat amb l’Orquestra de Granollers 

i, a finals d’any, es comença a treballar per fer-ho realitat amb l’Orquestra Simfònica del Vallès 

a Sabadell.  

 

 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=BgwmnxYnPcI


 
 

L’activitat consisteix en convidar a un grup d’aquestes característiques a un equipament 

cultural, en aquest cas era l’Auditori, i proposar-li una activitat en 3 parts: 

 

 

 

1. Taller de música:  

 

Una estona participativa i de la mà d’un/a 

especialista en musicoteràpia. Amb instruments 

d’orquestra, es busca l’experimentació i el gaudi. 

 

 

 

 

 

 

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

D’una manera propera i amena, parlen dels seus 

instruments i toquen de manera exclusiva per a les 

persones assistents.  

 

 

 

 

 

 

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

Entren a la sala de concerts sense públic i escolten 

una estona de l’assaig en directe d’un concert. Es 

gaudeix de l’espai, l’acústica i l’experiència de viure 

una orquestra de qualitat en primera persona.  

 

 

 

 

 



 
 

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

 

Equipament Orquestra Col·lectius Musicoterapeuta Suport 

L'Auditori  
OBC i 
ESMUC 

Discapacitat intel·lectual, 
Alzheimer i Salut Mental 

Catherine Clancy 
Oriol Casals 

Giuseppe Pulice 
Oliver Barandum 

Espais de 6 
ciutats de 
Lleida 

Pilar 
Planavila 

Discapacitat intel·lectual i 
Alzheimer  

Pilar Planavila  Robert Canela 

Teatre 
Auditori de 
Granollers 

OCGr 

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

Mateu Aregay Eva Chaparro 

 

 

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

Programador Activitat Total 

L'Auditori Un matí d'orquestra: adreçat a persones amb discapacitat intel•lectual 483 

(OBC i ESMUC) Un matí d'orquestra: adreçat a persones amb Alzheimer i altres demències 363 

  Un Matí d'Orquestra per a persones amb discapacitat intel·lectual 136 

  Un Matí d'Orquestra per a persones amb Alzheimer i altres demències 87 

  Un Matí d'Orquestra per a persones que conviuen amb un trastorn mental 73 

  Un Matí Musical per a persones amb Alzheimer i altres demències 15 

Total L'Auditori   1.157 

Lleida Un Matí d'Orquestra a La Seu d'Urgell 136 

(OJC) Un Matí d'Orquestra a Juneda 108 

  Un Matí d'Orquestra a Balaguer 93 

  Un Matí d'Orquestra a Solsona 80 

  Un Matí d'Orquestra a Cervera 68 

  Un Matí d'Orquestra a Mollerussa 37 

Total Lleida   522 

Teatre Audi. de Granollers Un matí d’orquestra amb l’OCGr per a persones amb Discapacitat intel·lectual 46 

(OCGr) Un matí d’orquestra amb l’OCGr per a gent gran amb Alzheimer i Parkinson 44 

Total Granollers   90 

Total general   1.769 

 

 



 
 

 

Triant els instruments, sessió a Juneda 

 

Escoltant els músics de l’Orquestra Julià Carbonell a Cervera 

 

 

  



 
 

Resum d’assistència a l’activitat Un matí d’orquestra per programador i població 

 

Programador / Població Núm. de places Núm. de sortides 

L'Auditori (OBC i ESMUC) 1.157 95 

Barcelona 499 37 

L'Hospitalet de Llobregat 84 8 

Martorell 70 3 

Mataró 55 4 

Sant Adrià de Besòs 50 3 

Badalona 46 5 

Vilassar de Dalt 41 4 

Canet de Mar 40 5 

Santa Coloma de Gramenet 32 3 

Franqueses del Vallès 30 2 

Lleida 23 1 

Ripollet 21 3 

Cornellà de Llobregat 19 1 

Premià de Mar 19 1 

Palafolls 18 2 

Sant Andreu de Llavaneres 17 2 

Cerdanyola del Vallès 17 2 

Sant Feliu de Llobregat 16 2 

Santpedor 14 2 

Prat de Llobregat 14 1 

Viladecans 10 1 

Sabadell 8 1 

Manresa 8 1 

Castelldefels 6 1 

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de Lleida 522 30 

Seu d'Urgell 136 6 

Juneda 108 7 

Balaguer 93 5 

Solsona 80 5 

Mollerussa 37 2 

Cervera 28 2 

Tàrrega 27 2 

Terrassa 13 1 

Teatre Auditori de Granollers (OCGr) 90 7 

Granollers 75 5 

Franqueses del Vallès 8 1 

Roca del Vallès 7 1 

Total general 1.769 132 

 



 
 

Roda de premsa Un matí d’orquestra a les terres de Lleida 

 

La Sala Viladrich de la Diputació de Lleida va acollir el 4 de desembre de 2019 la presentació 

de l'activitat "Un matí d'Orquestra" dissenyada per a persones amb discapacitat intel·lectual 

i per a persones amb Alzheimer i les persones que els acompanyen. 

A l'acte hi van assistir Alfons Reverté, director de l'Orquestra Julià Carbonell de les Terres de 

Lleida, Sònia Gainza, directora del programa Apropa Cultura, Geremí Camí, de l'Obra Social 

de la Fundació Bancària de La Caixa i Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida. 

Es va presentar com aquesta iniciativa, sorgida fa 7 anys a L'Auditori de Barcelona en 

col·laboració amb l’Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i Apropa Cultura, 

s’ha expandit pel territori de la mà de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de 

Lleida. 

Gràcies al suport de la Diputació de Lleida i de l'Obra Social La Caixa, “Un matí d’Orquestra” 

s’ha fet realitat a 6 localitats lleidatanes que han acollit l'activitat durant el 2019: Solsona, 

Balaguer, Cervera, Mollerussa, Juneda i la Seu d'Urgell. 

En aquestes ciutats s’han impartit 36 tallers de música de la mà de la musicoterapeuta de 

la Seu d’Urgell, Pilar Planavila, així com 36 audicions musicals de la mà de conjunts de 

cambra de l’Orquestra OJC. Uns matins que permeten als i les usuàries de les 15 entitats 

socials del Territori, ser a l’escenari del teatre i gaudir d’una activitat participativa i gaudir de 

la música en directe amb repertori pensat pel màxim gaudi. 

 

 

 

Foto de família de la roda de premsa Un matí d’orquestra a Lleida 

 

  



 
 

 

 

Des de l’any 2012 l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) 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 per estrenar 

una obra a L’Auditori. Et toca a tu consisteix en la creació d'un projecte artístic que culmina 

amb uns concerts participatius programats dins de la temporada oficial de l'OBC. Cada any 

s'encarrega a un compositor / a que escrigui una obra completa, adaptada a les singularitats 

i potencialitats dels participants. 

Aquest curs l'Escola Pepa Colomer del Prat de Llobregat ha tingut l'oportunitat de participar 

en el Et toca a tu. Aquest any ha estat la compositora Mariona Vila l'encarregada de crear 

l'obra, a partir de les idees dels nens i nenes de 3r i 4t i del nostre repertori musical propi. 

L'obra que s'ha dedicat a l'escola té per nom Gall de foc i està inspirada també en l'obra de 

Stravinsky L'ocell de foc. Té parts instrumentals escrites per a violí, contrabaix i ukelele, parts 

vocals i una part inicial que vam proposar que fos coreografiada en col·laboració amb el 

Programa MUS-E i l'artista Olga Ponce. El MUS-E es desenvolupa a l'Escola Pepa Colomer a 

través de la FYME en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya i l'Ajuntament del Prat de Llobregat 

Els concerts es van oferir els dies 29. 30 i 31 de març de 2019 i han estat el colofó a un treball 

de cooperació entre l'escola, Apropa Cultura, L'Auditori, l'escola de música (Escola d'Arts en 

Viu del Prat) i la FYME, que ha fet possible disposar de les sessions necessàries per al 

muntatge coreogràfic amb l'artista. Val a dir que aquesta edició ha estat la primera que ha 

inclòs la dansa en els concerts de l'Et toca a tu.  

 

 
 

Alumnes de l’Escola Pepa Colomer al concert Et toca a tu a la Sala 1 Pau Casals 

  



 
 

 

Presentació del cicle 

La Banda Municipal de Barcelona, en col·laboració amb Apropa Cultura, va crear la 

temporada 18/19 un cicle de concerts matinals entre setmana especialment pensats per a 

gent gran en situació de dependència o situació de vulnerabilitat. 

Durant el 2019 la Banda ha presentat 19 tres programes populars que tenen com a fil 

conductor l’òpera, grans clàssics de la cançó i música de pel·lícules.  

 

Una imatge del concert Nit d’Envelat 

 

Tallers de sensibilització 

Per completar l’experiència dels concerts, s’han dissenyat tallers per cada programa del cicle. 

Es tracta de trobades musicals entre diferents col·lectius socials amb els músics de la Banda 

Municipal. L’objectiu és fer una aproximació a diverses realitats socials, crear vincles i alhora 

compartir la importància de la música en el dia a dia de totes les persones.  

Els tallers tenen lloc prèviament al concert a L’Auditori. 

Al març, es va organitzar una xerrada i un taller musical amb els músics, persones amb 

Discapacitat Intel·lectual de la Fundació Aspasim i persones amb Trastorn de l’Espectre 

Autista (TEA) de l’associació AFAPAC.  

Al maig, amb motiu del concert Maria Callas, una vida d’òpera, el dimarts 21 de maig es va 

organitzar una trobada xerrada amb persones usuàries del centre de rehabilitació de 

l'Hospital Sant Joan de Déu on van explicar als músics la seva visió de la Salut Mental. A més, 

el dia 22 de maig es va organitzar un taller participatiu on els músics i les persones usuàries 

van tocar junts en un Cercle de Percussió, guiats pel musicoterapeuta Pau Gimeno.  



 
 

A l’octubre, es va fer un taller amb el Centre Ocupacional Pedralbes, que té el grup de música 

Colors Band. Primer es va fer una trobada amb els músics on van compartir la seva passió 

per la música i un dia després van tocar tots junts compartint un matí participatiu.  

 

 

Taller amb persones amb Discapacitat intel·lectual 

 

 

Relació d’assistència als concerts La Banda ens Apropa 

 

Concert Data Total 

LLUMS, MÚSICA I ACCIÓ! 09/10/2019 258 

 10/10/2019 228 

 Total 486 

MARIA CALLAS, UNA VIDA D’ÒPERA  21/05/2019 206 

 22/05/2019 249 

                                                                                                               Total 455 

NIT D'ENVELAT  28/03/2019 243 

 29/03/2019 268 

 Total 511 

Total assistència  1.452 
 

  



 
 

 

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 28 de juny de 2019 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 Àkan en un concert 

pràcticament exhaurit d’entrades.  

 

El Cor Àkan està format per persones immigrades, de diferents nacionalitats, que viuen a 

Girona i rodalies. Tots ells, en situació especialment dificultosa, troben en l’associació Àkan, 

d’acollida i integració d’immigració, un refugi. El Cor Àkan, dirigit per Mariona Callís, funciona 

com a eina d'aprenentatge lingüístic i de millora de la persona, alhora que dóna a conèixer 

els valors que mouen l'Associació Àkan i intenta apropar el públic en la realitat de les 

persones immigrades. 

 

 
El Cor Apropa Cultura i el Cor Àkan cantant a L’Auditori 



 
 

COMUNICACIÓ 

 

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 21 al 27 d’octubre de 2019, es va celebrar la 5a Setmana Apropa Cultura. Sota 

el lema “Totes incloses”, la setmana Apropa Cultura va engegar una temporada dedicada a 

Dones en situació de vulnerabilitat.  

 

 

 

Trobada anual Apropa Cultura, enguany al Teatre Lliure 

 

 

 

 

 



 
 

Perquè Dones en situació de vulnerabilitat?  

Actualment estem vivint un període històric, reivindicatiu i de presa de consciència col·lectiva 

de les desigualtats de gènere. Desigualtats agreujades amb la confluència de 

discriminacions per classe social, diversitat funcional, origen ètnic, salut o cicle de vida, entre 

moltes altres. 

Apropa Cultura vol sumar-se als moviments que promouen una mirada interseccional i amb 

perspectiva de gènere, per aconseguir entre tots i totes una societat més igualitària i 

inclusiva. Per aquest motiu, la temporada 2019/2020 i la campanya de comunicació estan 

centrades en les entitats que treballen amb dones en situació de vulnerabilitat; un col·lectiu 

molt transversal, amb problemàtiques molt invisibilitzades, així com necessitats i reptes 

complexes. Apropa Cultura creu que la cultura i l’accés a aquesta pot i ha de ser una 

companya de viatge, transformadora i compromesa. 

 

 

 

Fotografia de família de la Trobada Anual Apropa Cultura. Vàrem comptar amb la presència de 

Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Chakir el Homrani, 

conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Laura Pérez, Tinenta 

d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, Dani 

Granados, Delegat de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona, Alba Barnusell, diputada delegada 

de Polítiques d’Igualtat de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, 

Anna Font, Cap del Departament d'Activitats Culturals de l'Àrea de Cultura i Divulgació Científica de la 

Fundació Bancària La Caixa, Carla Rigol, psicòloga de l’Associació Hèlia Dones, Lola Manfredi, usuària 

de l’Associació Hèlia Dones i Laura Gomis, coordinadora del grup “Atreveix-te a viure", així com més 

de 50 representants d'equipaments i institucions de tota Catalunya. 



 
 

Intervencions a la Trobada Anual  

 

   

 

Josep Saballs, Regidor del Festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols 

Incorporem clàusules específiques al concurs públic per gestionar el Festival de Portaferrada, amb la 

finalitat de garantir l’accés a la cultura de les persones vulnerables.  

Verònica Rincon i Amaranta Gibert de l'Ajuntament de Lloret de Mar 

Com a tècniques d'acció social i cultura col·laborem entre departaments, treballant conjuntament per 

millorar l’accessibilitat a la cultura i oferir una programació interessant que potenciï les sortides 

culturals. 

   

 

Marko Daniel, Director de la Fundació Joan Miró 
A través de la responsable d’accessibilitat, el museu treballa conjuntament amb les dones 

supervivents de violència de gènere de l’entitat social Hèlia Dones, per oferir una exposició on mostren 

allò que desitgen de la seva realitat. 

 

Alfons Reverté, Orquestra Simfònica de les Terres de Lleida 
A través de l’Orquestra Julià Carbonell incorporem a 6 ciutats de Lleida l’activitat "Un Matí d’Orquestra". 

Obrim els escenaris dels Teatres Municipals i rebem a persones amb gran dependència (malats 

d’Alzheimer i persones amb discapacitat intel·lectual) per participar d’un taller de música i d’una 

audició musical amb músics de l’OJC. 

 



 
 

    

 

Eva Córdoba, Coordinadora de sortides culturals de la Fundació MAP 
Participem activament en les formacions "Educa amb l’Art" i des de fa dos anys, organitzem amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Ripoll l’"Inspira Festival Inclusiu", incorporant artistes i fent participar a 

totes les persones vinculades a la Fundació MAP amb la finalitat de donar visibilitat i promoure la 

transformació social.   

Àngels Garreta i Joan Anton Palau, Fundació Santa Teresa del Vendrell 
Adaptem les propostes culturals per tal que siguin entenedores per a les persones amb capacitats 

diverses que tenen interès en participar de la cultura i l’oci en comunitat. Es crea un equip de persones 

que gestiona les reserves potenciant la capacitat de decisió i l'empoderament per a fer les sortides 

culturals.  

 

L’acte va finalitzar amb un fragment d“Indòmites”, un espectacle de música, dansa i teatre creat i 

protagonitzat per més de 120 joves i infants de Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval, en el 

marc del projecte Resist’Art. 

 



 
 

Activitats Totes incloses 19/20 

Amb la col·laboració de les entitats socials i els equipaments culturals, hem dissenyat un 
programa d’activitats 19/20 amb l’objectiu de donar visibilitat a la tasca que realitzen 
d’aquestes entitats socials i com la cultura pot ajudar a aconseguir una societat més 
inclusiva. 

S'adrecen a professionals d'equipaments culturals i de l'àmbit social. A cada activitat s’ha 
creat un grup de persones per compartir experiències vinculades a dones i cultura.  Aquestes 
són les activitats del 2019: 

 Jornada d'Accessibilitat i Diversitat 2019. Totes Incloses. 
Museus i Dones en situació de vulnerabilitat.  
Dilluns 11/11/2019. Assistència de 140 persones.  

 Assistència a l'espectacle Paisajes para no colorear al Teatre Lliure.  
Dijous 14/11/2019. Assistència de 6 persones.  

 Visita comentada a l'exposició Feminismes al CCCB. 
Dimarts 19/11/2019. Assistència de 14 persones.  

 Visita a l'Associació Intercultural Diàlegs de dona.   
Dijous 28/11/2019. Assistència de 9 persones.  

 Formació sobre Teoria Queer: Recursos pràctics per una pedagogia sobre el 
desig. Al Centre d'Art la Panera de Lleida.   
Dijous 12/12/2019. Assistència de 25 persones.  

 

Visita a l’entitat Diàlegs de Dona 



 
 

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.  

 

 

Polsera amb el lema “Totes incloses” 

 

Bosses Apropa Cultura 



 
 

 

Banderoles als carrers de Barcelona durant el mes d’octubre  

 

 

 

 

Vídeo campanya Apropa Cultura 2019 amb testimonis de dones en situació de vulnerabilitat 

 

 



 
 

COL·LABORACIONS 

 

 

 

 

 

 

Simbiòtic Festival 2019 | Formació de teatre inclusiu 
Del 29 de novembre a l’1 de desembre 

Apropa Cultura va col·laborar amb el festival donant suport a la formació, el Taller inclusiu 
de creació escènica sobre la realitat en espais no convencionals. Adreçat a artistes amb i 
sense diversitat.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Festival Inclús 2019 | Espectacle familiar 5 històries diferents 
Dissabte 30 de novembre 

Col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, un lloc 
on promoure obres audiovisuals sobre discapacitat i conèixer la seva realitat des d'un punt 
de vista diferent és la nostra raó de ser. 

 

 

 

Formació Llenguatge inclusiu: eines i recursos per aplicar-ho 

Dimecres 20 de novembre de 2019 

 
Apropa Cultura va col·laborar amb L’Auditori per oferir al seu personal  un taller amb l’objectiu 

proporcionar les eines bàsiques per poder-se expressar de manera més inclusiva, tot aplicant 

estratègies de millora dels textos utilitzats habitualment en l’activitat professional quotidiana.

 

  



 
 

PARTICIPACIÓ i ASSISTÈNCIA A JORNADES 

 

 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/  

 

 Conferència al Brain Film Festival “Amb veu pròpia” el divendres 15 de març de 2019 

al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.  

 

 Assistència al curs organitzat pel Museo Thyssen Bornemisza de Madrid a la 

Universidad Complutense de Madrid “Más allá del género”. Del 12 al 19 de juliol a San 

Lorenzo del Escorial.  

 

 Conferència al mòdul formatiu "L'accessibilitat als equipaments culturals" 

organitzat pel Servei de Desenvolupament Empresarial i la Subdirecció General de 

Promoció Cultural el 14 d’octubre de 2019. 

 

 Presentació d’Apropa Cultura i Educa amb l’Art al Congrés El museo para todas las 

personas: arte, accesibilidad e inclusión social. Va tenir lloc del 2 al 5 d’abril de 2019 

a la Universidad Complutense de Madrid.  

 

 Presentació del programa a les 24a Jornades de Formació de les Persones Sordes 

en Modalitat Oral a l'auditori de la Casa del Mar organitzat per Federació 

d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (ACAPPS). Va tenir lloc el 26 

d’octubre de 2019. 

 

 Assistència al Congreso VI Congreso de Género, Museos, Arte y Educación de la 

Rede Museística de Lugo del 9 a l’11 d Maig.  

 

 Assistència a la Jornada Museus i Gènere organitzat per Xarxa de Museus d’Història 

i Monuments de Catalunya (XMHCat). Va tenir lloc el dilluns 16 de setembre de 2019 

al Museu d’Història de Catalunya. 

  

http://museusiaccessibilitat.blogspot.com/


 
 

PREMSA 

 

Durant el 2019 Apropa Cultura ha tingut presència als mitjans de comunicació, 

especialment durant la campanya de l’octubre.  

Aquesta és la relació de reportatges, articles o programes on ha aparegut Apropa Cultura: 

 2 reportatges a TV. 

 6 aparicions a ràdio. 

 21 articles a premsa. 

 102 articles o reportatges a mitjans online. 

 

Alguns dels més destacats els incorporem a continuació. 

 

 

 

 



 
 

Ara Catalunya. 22 d’octubre 2019 

 

 

 

 

 

El Segre-Noguera. 26 d’octubre de 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

El Periódico. 25 de novembre de 2019 

 

 

 



 
 

 

El Segre. 6 de desembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropa Cultura 
apropacultura.cat  

93 247 93 06 

apropa@apropacultura.cat 

 

Data de tancament d’aquesta memòria:  

27 de desembre de 2019 

 

 

 

Apropa Cultura amb el suport de: 

 

mailto:apropa@apropacultura.cat

