
 
Apropa Cultura s'expandeix i ja és una 

realitat a Balears 

• Avui s'ha presentat oficialment a Palma de Mallorca l'arribada d'Apropa 
Cultura a Balears: 16 programadors culturals i més de 30 centres o 
serveis socials de les Illes Balears ja formen part del programa que 
començarà a funcionar gràcies a l’esforç conjunt d'iniciatives públiques i 
privades per tirar-lo endavant 

• Apropa Cultura, que va néixer fa 15 anys a L'Auditori i que ja està present 
a més de 130 equipaments d'arreu del territori català, inicia així la seva 
expansió i consolida una xarxa inclusiva gràcies a la qual es garanteix el 
dret a la cultura de les persones en situació de vulnerabilitat. 

29 d’abril del 2021. Avui ha tingut lloc la presentació del programa Apropa Cultura a 
Balears a l’Aljub d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma. Un programa de 
responsabilitat social iniciat a L’Auditori de Barcelona i que després de 15 anys de 
trajectòria a Catalunya i gràcies al compromís de programadors culturals, institucions i 
mecenes, és ja una realitat també a les Illes Balears. 

Fins a dia d'avui ja formen part del programa 15 programadors culturals i més de 30 
centres o serveis socials; amb 34 propostes culturals publicades i 10 reserves efectives. 

Amb Apropa Cultura persones en situació de vulnerabilitat gaudeixen d’experiències 
úniques i del dret a la cultura. Amb el suport a Balears de Fundació “la Caixa”, el 
Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca i la 

Descarrega fotografies aquí

https://www.dropbox.com/sh/2mdy83fxqnl33j6/AADI3Md1UcCZ9Edr7NHgp5ZRa?dl=0


Conselleria d’Afers Socials i Esport del Govern de les Illes Balears, Apropa Cultura 
consolida el projecte i continua teixint una xarxa de programadors culturals i centres i 
entitats socials capa cop més convençudes que l'accés a les arts milloren la vida de les 
persones en situació de vulnerabilitat i, com a conseqüència, les de la nostra societat. 

L'acte ha estat presentat per Maria del Mar Matas, responsable d’Apropa Cultura a 
Balears i ha comptat amb representants del sector social, programadors culturals i 
suports de la iniciativa. 

Així, Gerardo de la Vega, de l’UCR Serralta, ha destacat que sempre fan feina amb els 
seus usuaris des del punt de vista que la cultura millora la salut i la vida de les persones i 
que per això considera que Apropa Cultura realitzarà una important tasca per facilitar 
l’accés a la cultura de qualsevol col·lectiu. 

Per la seva banda, Carme Muñoz, en representació d’Esment, Servei d’Ocupació amb 
Sentit, ha afirmat que Apropa Cultura facilitarà l’accessibilitat a les entrades, però opina 
que “el valor principal de la xarxa és poder construir junts des del principi”. 

Mónica Campos, Directora executiva del Teatre Nacional de Catalunya ha participat a la 
presentació com a programador cultural Apropa a Catalunya des dels inicis. Ha explicat 
que gairebé 16.000 persones han pogut gaudir d’experiències culturals al TNC i ha volgut 
transmetre als assistents que “el més emocionant és quan algun col·lectiu ve i veus, amb 
la seva actitud, que la cultura els està ajudant”. 

Fundació “la Caixa” és un suport estratègic a Catalunya des dels inicis d’Apropa Cultura i 
ara, a Balears, ha continuat recolzant la iniciativa. Ignasi Miró, director de l'àrea de 
Cultura de Fundació “la Caixa” ha destacat el paper de la cultura en el benestar de les 
persones i ha afirmat també que hi ha molts col·lectius que no en gaudeixen per diferents 
motius i que amb Apropa es posa damunt la taula que la cultura és una necessitat per a 
tots. 

Bel Busquets, Consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de 
Mallorca, ha intervingut a la presentació posant de manifest que el seu departament va 
veure clar des del primer moment que s’havien de sumar a Apropa Cultura ja que tenen 
per objectiu fer arribar la cultura a tothom. És per aquest motiu que els equipaments 
culturals del Consell de Mallorca ja són equipaments Apropa i ja han ofert propostes 
culturals concretes per als usuaris Apropa. 

Miquel Company, Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les 
Illes Balears, ha manifestat el compromís institucional perquè “no hi ha cultura sense 
igualtat, i és un deure de les administracions públiques posar les eines per a que tothom 
pugui accedir-hi”. 

Fina Santiago, consellera d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears ha 
estat l’encarregada de tancar la presentació amb el compromís de la seva Conselleria 
d’estar a prop del projecte i ha destacat que “avui feim una passa importantíssima per a 
la integració”. 

Robert Brufau, director de L'Auditori de Barcelona, també ha volgut traslladar unes 
paraules per celebrar l'expansió d'Apropa Cultura: "És un orgull veure com Apropa 
Cultura continua enderrocant murs per garantir que el dret a la cultura sigui universal i 
arribi especialmente a les persones en situacions vulnerables. Ja fa temps que va 
sobrepassar les parets de L’Auditori de Barcelona i el seu salt a les Balears torna a 
demostrar que és un projecte únic d’un valor incalculable". 



Programadors culturals adherits a la xarxa Apropa Cultura a Balears 
• CaixaForum Palma Can Balaguer Casal Solleric 

• Catedral de Mallorca 

• Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma Fundació Mallorca Literària 

• Museu Krekovic 

• Museu d’Art Sacre de Mallorca 

• Museu d’Història de Manacor 

• Museu de Mallorca 

• Museu Marítim de Mallorca 

• Orquestra Simfònica Illes Balears 

• Teatre Municipal Catalina Valls 

• Teatre Municipal Mari i Terra 

• Teatre Municipal Xesc Forteza 

• Teatre Principal de Palma 

Qui som Apropa Cultura? 
Som una xarxa inclusiva que uneix programadors culturals i entitats socials que treballen 
amb col·lectius en situació de vulnerabilitat per facilitar el dret a la cultura a totes les 
persones a un preu molt reduït. Per mitjà de la plataforma digital www.apropacultura.cat 
obrim una finestra única d ’accés a propostes culturals per a les entitats i centres socials. 

Col·laborem amb entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en 
situació de vulnerabilitat i les unim als equipaments culturals amb vocació de compromís 
social. A totes elles, les acompanyem en el procés de convertir la cultura en un fet 
habitual i rellevant en les seves vides. 

 
 
 

Contacte de premsa 
premsa@apropacultura.cat  

Més informació a www.balears.apropacultura.cat

mailto:premsa@apropacultura.cat
https://balears.apropacultura.cat/ca/apropa-illes-balears

