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La programació habitual dels 
equipaments culturals a l’abast de 
tothom (preus entre 0 i 3 €/persona).

Un ampli ventall d’espectacles i 
exposicions per gaudir durant tot 
l’any en diferents horaris. Activitats 
participatives i visites adaptades a les 
necessitats de cada grup.

Vetllem perquè les sortides siguin 
un èxit: organitzem sessions de 
presentació de la programació a cada 
localitat.

Oferim assessorament personalitzat 
des de cada equipament, per ajudar a 
fer la millor tria d’activitats. 

Tenim un compromís amb l’educació. 
Oferim formacions artístiques i 
recursos en xarxa. 

La cultura 
és un dret

Espectacles, 
exposicions, 
activitats 
participatives 
i formacions

Treballem per fer possible, 
entre tots, l’accessibilitat 
als principals equipaments 
culturals.

Fomentem l’accés de
les persones que més ho 
necessiten a la cultura i a 
l’oci inclusiu, alhora que 
promovem la transformació 
social a partir de la cultura.

Defensem una comunitat 
inclusiva capaç de crear 
condicions adequades a 
les necessitats de totes les 
persones. 

Teatre
Dansa 
Circ
Música
Arts Visuals

 • Sigues ambaixador d’Apropa 
Cultura. Segurament coneixes 
persones ateses en centres, 
associacions, residències... Totes 
elles podrien beneficiar-se del 
programa. Ajuda’ns a difondre’l!

 • Treballes en una entitat social? 
Revisa les condicions d’accés i 
registra el vostre centre al web. 
Beneficia’t dels avantatges!

Més informació a 
www.apropacultura.cat

Què pots 
fer tu? 

Ens dirigim a entitats socials que 
treballen amb persones en situació 
de risc d’exclusió social: tant des de 
l’àmbit de la prevenció com de la 
intervenció directa.

 Ȏ Persones amb discapacitat 
intel·lectual.

 Ȏ Persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental. 

 Ȏ Persones amb discapacitat física en 
situació d’exclusió social.  

 Ȏ Gent gran (residències, centres 
de dia, programes per combatre 
l’aïllament, programes d’inclusió 
social).    

 Ȏ Persones en situació de privació de 
llibertat.                                     

 Ȏ Persones immigrades (programes 
d’acollida i d’inclusió social).       

 Ȏ Infància i adolescència (CRAES i 
centres oberts).                             

 Ȏ Persones amb drogodependències i/o 
altres addiccions.

 Ȏ Dones (violència de gènere i risc 
d’exclusió). 

Les persones amb discapacitat 
sensorial o associacions de malalties 
cròniques, familiars o cuidadors 
lligats al món de la salut poden gaudir 
del programa amb unes condicions 
especials.

A qui ens 
adrecem?



55
teatres, auditoris, 
festivals i museus 
formen part de la xarxa 
Apropa Cultura.

21.207
persones han gaudit 
de les propostes 
d’Apropa Cultura 
durant la temporada 
2014-15.

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. 

Els teatres, auditoris i museus obren 
les portes a un espai de creixement 
personal ple d’il·lusions. A través de la 
cultura, afloren capacitats i emocions 
difícilment percebudes en l’àmbit 
quotidià. 

Amb Apropa Cultura, hi ha més 
persones que 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)

1. Comproveu que el vostre centre 
és destinatari del programa.

2. Registreu-vos a 
      www.apropacultura.cat

3. Trieu al web, d’entre totes       
les propostes, els espectacles, 
les visites i els tallers que més 
us interessin.

4. Veniu a les sessions de 
presentació de la programació 
que oferim 2 o 3 vegades l’any  
a cada ciutat.

5. Deixeu-vos aconsellar per 
nosaltres. A cada equipament 
cultural hi ha una persona 
disposada a escoltar-vos i 
ajudar-vos a fer una bona tria. 

6. Assegureu-vos que la sortida 
serà un èxit preparant-la amb 
antelació, voldreu repetir! 

Com ens beneficia 
la cultura?

Com participar 
al programa? 

Jordi Cusell, 
Aspace Badalona

«Quan s’apaguen els 
llums, em poso còmode, 
em concentro i no penso 
en res més. Imagina’t 
un món sense cultura, 
seria un món avorrit!» 

Lluís Homar,
actor

«L’art ens permet 
conèixer-nos,
comprendre’ns 
a nosaltres mateixos 
i als altres, fa la nostra 
vida més plena. M’omple 
de sentit saber que la 
meva feina és útil.» 

Apropa és 
cultura

Apropa és 
emoció



Mercè Quintana, 
Residència Ergos

«A través de les obres d’art 
veig història, sentiments, 
aprenc molt. L’art et dóna 
satisfacció, és una cosa 
molt especial.» 

La cultura ens transforma, ens          
impacta positivament a tots per igual. 
A través de l’art, la persona escolta i 
expressa la seva interioritat. Desperta 
emocions, obre possibilitats descone-
gudes i trenca etiquetes. 

Quan compartim aquesta experiència 
en grup es produeix un enriquiment 
de les relacions personals. Les sortides 
culturals fomenten la cohesió social 
i el sentit de pertinença comunitària, 
i redueixen l’aïllament social.

Gaudir de l’espai cultural i de l’art 
amb el públic general ens ajuda a 
involucrar-nos en la dinàmica de la 
societat. Recuperem la connexió entre 
les persones i teixim llaços comuns: 
«En la penombra de la sala, desapa-
reixen les barreres i diferències 
inculcades.» (Ricardo Navarro, 
Serveis Socials de Viladecans)

1.100
Més de 

propostes 
culturals diferents 
cada temporada.

Apropa és 
inclusió

Preu: 

5€ per sessió.
Inscripcions a partir del 
14 de setembre a 
www.apropacultura.cat

Amb la certificació de:

Amb la col·laboració de:

Apropa és 
formació

Dissenyem el curs per afavorir la presència de 
la música, del teatre, la dansa i les arts visuals en 
la vida quotidiana de les persones i dels col·lectius. 
S’adreça a educadors socials, terapeutes, 
integradors, tècnics, monitors i cuidadors sense 
coneixements artístics específics. 
Durant el curs 2015-16 tractarem com Les arts fan 
créixer la persona, en el 2016-17 aprofundirem en 
El potencial creatiu del grup, i el tema del tercer 
curs 2017-18 serà Participar en la comunitat a 
través de l’art. 

Educa amb l’Art
Barcelona

Girona

Lleida

Mercat de les Flors
31 d’octubre (matí i tarda)

Auditori de Girona
12 de març

Teatre Mpal. l’Escorxador
31 d’octubre

CaixaForum
12 de març

L’Auditori
23 de gener

Teatre Principal d’Olot
2 d’abril

F. Miró/Museu Nacional
28 de maig (matí i tarda)

Teatre Lliure
14 de novembre

Teatre Municipal
23 de gener

Centre d’Art La Panera
19 de març 

Palau de la Música
14 de maig

Museu Picasso
20 de febrer

TNC
2 d’abril

Temporada

2015 | 2016
Dissabtes de 10h. a 14h.

«M’ha obert un camí 
inexplorat. M’ha donat eines 
que mai no hauria imaginat. 
Tot un descobriment.» 

Yazmin 
Olave,
Fundació 
Catalònia



Una iniciativa que uneix teatres, 
auditoris, festivals i museus 
amb les entitats del sector social 
per fer la cultura accessible. 
Som una xarxa potenciadora 
de sinergies entre equipaments 
culturals i entitats socials.
Promotors culturals de la xarxa Apropa Cultura:

Equipaments culturals inclosos també a la xarxa:
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Amb el suport de:

Barcelona
Teatre Romea, Goya, 
Condal i la Villarroel
Museu de la Música

Girona i Salt
Teatre Municipal de Girona
Auditori de la Mercè
Sala la Planeta
Teatre de Salt

L’Hospitalet
Auditori Barradas
Teatre Joventut

Lleida
Audt. Mpal. Enric Granados
Teatre Mpal. de l’Escorxador
Teatre Mpal. la Llotja de Lleida
Centre d’Art la Panera

Olot
Teatre Principal
Sala el Torín

Reus
Teatre Bartrina
Teatre Fortuny

Sabadell
Teatre Principal, Teatre La 
Faràndula, Teatre L’Estruch, 
LaSala Miguel Hernández

Terrassa
Teatre Alegria, Teatre Principal 
i Auditori Municipal de Terrassa

Vilafranca del Penedès
Teatre Municipal Cal Bolet
Auditori Municipal

Vilanova i la Geltrú
Teatre Principal
Auditori Eduard Toldrà

Contacta amb nosaltres:
Sonia Gainza, direcció
Claudia Torner, coordinació
93 247 93 00 ext. 469 i 339
C/ Lepant 150 Barcelona
www.apropacultura.cat 
apropa@apropacultura.cat


